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Welkom bij het Age-friendly Environments (AFE) Experience Handbook. Dit 
handboek is een intellectuele output die is ontwikkeld binnen het AFE Activists 
project dat wordt gefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese 
Commissie. Het AFE Activists project richt zich op de behoefte aan training op 
maat voor volwassenen van 65 jaar en ouder die een leeftijdsvriendelijke omge-
ving in hun stad willen promoten en invloed willen uitoefenen op gemeentelijke 
instanties in hun besluitvorming, zodat de infrastructuren en diensten van de stad 
of de stad worden aangepast aan de diverse capaciteiten, realiteiten, behoeften en 
voorkeuren van de oudere bewoners.

Het handboek bevat een beschrijving van studiebezoeken aan leeftijdsvriende-
lijke steden voor transnationale leeractiviteiten die worden bijgewoond door gese-
lecteerde deelnemers aan de AFE Activists training. Kennis en begrip van de mo-
gelijkheden van een leeftijdsvriendelijke omgeving helpt oudere burgers om op een 
constructieve manier deel te nemen aan de toekomst van hun stad. 

AFE Experience Handbook is ontwikkeld als een bewustwordingsbron voor ou-
dere burgers, lokale overheden en gemeentelijke instanties, beleidsmakers, ver-
antwoordelijke bedrijven, filantropen en vernieuwers om het paradigma van de ver-
grijzing te begrijpen en om hen aan te moedigen om te reageren op de behoeften 
van oudere burgers en hen te betrekken bij de participatieve besluitvorming.  

Het AFE-ervaringshandboek bestrijkt twee domeinen: 
1. Goede AFE-praktijken in twee leeftijdsvriendelijke steden, Den Haag en Udine.  
2. Ervaringsleren door middel van studiebezoeken. 

Het eerste hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste aspecten, de oor-
sprong van het concept en de ontwikkeling van leeftijdsvriendelijke omgevingen. 
Het tweede hoofdstuk belicht de educatieve aspecten van studiebezoeken die zijn 
ontworpen als ervaringslerende activiteit naast de klassikale training. Gedetail-
leerde beschrijvingen van de projecten die in de leeftijdsvriendelijke steden Den 
Haag en Udine plaatsvinden, worden in de hoofdstukken drie en vier gegeven. Het 
laatste hoofdstuk vijf eindigt met de geleerde lessen en de implicaties voor de fol-
low-up.

Het Handboek kan worden gebruikt als een verzameling van goede AFE-praktij-
ken en als een educatief hulpmiddel voor oudere volwassenenorganisaties zoals 
Third Age Universities, seniorenclubs, seniorenraden, bij het plannen van informa-
tieve educatieve reizen of uitwisselingsbezoeken voor hun leden. De educatieve 
aspecten beschreven in het AFE Experience Handbook zijn complementair aan de 
pilot training van oudere leerlingen beschreven in het AFE Advocacy Handbook.

Alle details van het AFE Activists project zijn beschikbaar op de website van het 
project: https://afe-activists.eu.

Vertaald mede met behulp van DEEPL.com (gratis versie)

OVER DIT HANDBOEK
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HOOFDSTUK 1. WAT ZIJN 
LEEFTIJDSVRIENDELIJKE OMGEVINGEN?

Veroudering van mensen vereist veranderingen in de 
omgeving zodat deze de mentale en fysieke competen-
ties van ouderen weerspiegelen en ondersteunen. De in-
vloed en het belang van de sociale en fysieke leefomge-
vingen nemen toe met de leeftijd. Leeftijdsgerelateerde 
verbeteringen van de leefomgeving kunnen het gevolg 
zijn van een afname van de bewegingsruimte van een 
oudere persoon. Een geringere bewegingsruimte als ge-
volg van een beperkte mobiliteit die gepaard gaat met 
fysieke beperkingen in combinatie met een gebouwde 
omgeving die is ontworpen voor jongere personen.1  De 
hoeveelheid tijd die thuis of in de buurt wordt doorge-
bracht zal met de leeftijd waarschijnlijk toenemen, aan-
gezien de ruimtelijke spreiding van reguliere bestem-
mingen kleiner wordt.2  

De omgeving omvat niet alleen de fysieke omgeving, 
maar ook de activiteiten die daardoor mogelijk worden 
gemaakt, evenals de beleving van die activiteiten. Indi-
viduen brengen bovendien een unieke set van compe-
tenties, intenties en behoeften mee naar hun omgeving, 
gebaseerd op hun levenslange ervaringen.3 Vanuit dit 
perspectief is de omgeving tegelijkertijd een fysieke 
ruimte (bijv. buurt, gebouwde omgeving) en een sociale 
ruimte (bijv. sociaal netwerk en samenleving).

Een leeftijdsvriendelijke omgeving verwijst over het 
algemeen naar een samenleving waarin oudere men-
sen worden gewaardeerd en gerespecteerd. Ze worden 
betrokken bij en ondersteund in zowel de dagelijkse 
basisactiviteiten, zoals bewegen en winkelen, als in de 
toegang tot en het ontvangen van allerlei publieke en pri-
vate diensten. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
definieert een leeftijdsvriendelijke stad en gemeenschap 
als “een stad waarin beleid, diensten en structuren met 
betrekking tot de fysieke en sociale omgeving zijn ont-
worpen om ouderen te ondersteunen en in staat te stel-
len om actief ouder te worden - dat wil zeggen om in 
veiligheid te leven, een goede gezondheid te genieten en 
volledig te blijven deelnemen aan de samenleving” (We-
reldgezondheidsorganisatie 2007).4 

Een belangrijk gevolg van de realisatie van een leef-
tijdsvriendelijke omgeving en een leeftijdsvriendelijke 
huisvesting is het feit dat het de vergrijzing ondersteunt, 
d.w.z. de mogelijkheid voor ouderen om in hun eigen huis 

en gemeenschap te blijven wonen. Ouderen geven in het 
algemeen de voorkeur aan “ouder worden” - in hun ei-
gen huis en dus geïntegreerd in de lokale gemeenschap 
en in nauw contact met de mensen die ze kennen en op 
wie ze uiteindelijk kunnen vertrouwen.5   In deze situaties 
worden woningen, buitenruimtes en gemeenschappelij-
ke voorzieningen aangepast aan de behoeften en eisen 
van de vergrijzende bevolking. Aanpassingen kunnen 
bestaan uit toegankelijke woningen, aangepaste verlich-
ting, ontmoetingsplaatsen en gepersonaliseerde zorg. 

Informatie- en communicatietechnologie (zoals Inter-
net of Things, eHealth, telezorg, robotica) zorgen boven-
dien voor omgevingsondersteunend wonen voor oude-
ren. Technologie helpt ouderen om zich aan te passen 
aan de behoeften en eisen die zich voordoen.

Meer dan de helft van de Europese bevolking woont 
in stedelijke of voorstedelijke gebieden en dit aantal 
neemt toe. De bevolking van steden en gemeenten is 
onderhevig aan vergrijzing, maar er is ook een trend dat 
oudere volwassenen uit plattelandsgebieden de neiging 
hebben om te verhuizen naar steden waar meer activi-
teiten plaatsvinden en betere gezondheids- en sociale 
voorzieningen beschikbaar zijn. Steden en andere ge-
meenten moeten hun fysieke en sociale omgeving en 
gemeenschappelijke voorzieningen aanpassen aan de 
vergrijzing van de bevolking om het hoofd te kunnen bie-
den aan de vergrijzing. 

De WHO heeft in het kader van actief ouder worden 
het programma “Leeftijdsvriendelijke omgevingen” ge-
lanceerd om steden en gemeenschappen te helpen zich 
beter aan te passen aan de behoeften van de vergrijzen-
de bevolking. Volgens dit programma moeten steden 
en gemeenschappen zich richten op acht belangrijke 
dimensies om dit doel te bereiken: de bebouwde omge-
ving; vervoer; huisvesting; sociale participatie; respect 
en sociale integratie; burgerparticipatie en werkgelegen-
heid; communicatie en gemeenschapsondersteuning 
en gezondheidsdiensten. Deze acht domeinen kunnen 
worden gegroepeerd in drie clusters van ondersteu-
nende lokale omgevingen: fysieke omgevingen, sociale 
omgevingen en gemeentelijke diensten. Dergelijke om-
gevingen bevorderen de participatie en de gezondheid in 
de gehele levensloop, ook op oudere leeftijd.

Figure 1 Eight dimensions of age-friendly city/community/environment, 2020 Dufferin County©
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Sinds de start van het WHO-programma voor leeftijdsvriendelijke steden in 33 
steden in 2007 hebben meer dan 800 steden en gemeenschappen in 39 landen, 
die wereldwijd meer dan 210 miljoen mensen omvatten, zich aangesloten bij het 
Global Network of Age-friendly Cities and Communities (GNAFCC) van de WHO om 
hun fysieke en sociale omgeving te verbeteren en zo betere plaatsen te worden om 
oud te worden. De doelstellingen van het netwerk zijn het verbinden van steden en 
gemeenschappen die zich inzetten voor het verbeteren van de levenskwaliteit van 
hun oudere bevolking, het vergemakkelijken van de uitwisseling van informatie en 
goede praktijken, het inspireren, het delen van innovatieve oplossingen en het sti-
muleren van het denken en het onderzoek over leeftijdsvriendelijke steden. 

De leden van het netwerk kunnen worden bereikt via de website van het netwerk 
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/network/.
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HOOFDSTUK 2. STUDIEBEZOEKEN AAN 
LEEFTIJDSVRIENDELIJKE STEDEN

Het leren kan op veel verschillende plaatsen buiten 
de formele klassikale omgeving gebeuren. AFE Acti-
vists project regelde studiebezoeken aan leeftijds-
vriendelijke steden als een vorm van ervaringsleren, 
zodat de deelnemers goede AFE-praktijken uit de 
eerste hand konden observeren en inspiratie konden 
opdoen voor hun activiteiten thuis. Het doel van de 
studiebezoeken was het versterken van de kennis van 
leeftijdsvriendelijke omgevingen, het verbeteren van 
interculturele competenties, het verbeteren van team-
werk en communicatievaardigheden, en het ontwik-
kelen van observatie- en reflectievaardigheden.

Den Haag in Nederland en Udine in Italië werden 
gekozen als leerdoelen vanwege de ervaringen en 
netwerken van de Nederlandse en Italiaanse partners 
met leeftijdsvriendelijke steden. Er werden vijfdaagse 
studiebezoeken gepland volgens de programma’s die 
door AFEdemy in Den Haag, Nederland, en door Lu-
naria in samenwerking met Udine Municipality, Italië, 
zijn opgesteld.

De volgende leerresultaten van de studiebezoeken 
werden gepland:
•• verbeterde teamwerk- en communicatievaardighe-
den

•• verbeterde interculturele vaardigheden
•• vermogen om zich in te leven en nieuwe perspectie-
ven te begrijpen

•• verhoogde ambities en motivatie
•• het begrip van de Europese samenleving en de 
waarden van de Europese Unie te verbreden.

Voor elk studiebezoek werden twee of drie deelne-
mers uit leergroepen in de partnerlanden geselec-
teerd, in totaal vier tot zes leerlingen per partneror-
ganisatie. De selectiecriteria waren kennis van het 
Engels, communicatieve vaardigheden, het vermogen 
om gerelateerde leerproblemen te bespreken met de 
gastheren en de internationale groep, en de bereid-
heid om het huis voor vijf dagen te verlaten.

De voorbereiding van het studiebezoek bestond uit 
het ontwerpen van presentaties van de deelnemers 
over hun activiteiten in de lokale gemeenschappen en 
relevante AFE-kwesties, het analyseren van het pro-
gramma en informatie over de gastorganisaties en de 
te observeren initiatieven, en het plannen van de reis. 
Een vragenlijst voor het studiebezoek (bijlage 1) werd 
ontworpen om de leerbehoeften en -verwachtingen 
van de deelnemers te identificeren, om hun vaardig-
heden en kennis van een leeftijdsvriendelijke omge-
ving te beoordelen.

De taak tijdens het studiebezoek was het kritisch 
observeren van de omgeving op weg naar en op de 
bezochte projecten, het deelnemen aan groepsacti-
viteiten en discussies, het invullen van observatie-
fiches (bijlage 3) en het schrijven van observaties. 
Observatiefiches werden ontworpen en uitgedeeld 

aan de deelnemers om hun focus te houden op de 
items van leeftijdsvriendelijkheid en om kritische ob-
servatievaardigheden te ontwikkelen. Aan het einde 
van elke dag werden reflectiesessies gehouden om 
de deelnemers kritisch te laten reflecteren, hun ge-
dachten en percepties te analyseren en te syntheti-
seren, en om verbanden te leggen tussen wat ze in de 
training thuis leerden en de realiteit in de praktijk. De 
deelnemers gaven ook feedback aan de organisato-
ren van het bezoek.

Terug thuis vulden de deelnemers de vragenlijsten 
van het post-studiebezoek in (bijlage 2), gaven ze pre-
sentaties aan collega deelnemers en bespraken ze de 
hoogtepunten van het bezoek met de groep. Zowel 
educatieve als sociale aspecten werden besproken en 
geïllustreerd met foto’s.

Het studiebezoek aan Den Haag stond gepland aan 
het begin van de training in oktober 2019. AFEdemy 
was de hoofdpartner en de organisator van het be-
zoek. Het bezoek vond plaats op 7 -11 oktober 2019. 
15 oudere deelnemers uit Oostenrijk, Duitsland, Italië, 
Litouwen en Nederland waren betrokken bij transnati-
onale leeractiviteiten.

Het studiebezoek aan Udine was gepland aan het 
einde van de pilotopleiding in het voorjaar van 2020. 
Lunaria was de hoofdpartner van deze activiteit. Van-
wege buitengewone omstandigheden als gevolg van 
COVID 19 moest het studiebezoek aan Udine, dat 
gepland was voor 2-6 maart 2020, na de blokkade-
besluiten van de Italiaanse regering, een week voor 
vertrek worden geannuleerd. Desalniettemin was het 
programma in detail gepland en zijn er leeftijdsvrien-
delijke initiatieven geselecteerd voor de presentatie in 
het handboek.
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HOOFDSTUK 3. STUDIEBEZOEK AAN 
DEN HAAG

Den Haag is een stad aan de westkust van Neder-
land aan de Noordzee en de hoofdstad van de provincie 
Zuid-Holland. Het is ook de regeringszetel van Neder-
land en gastheer van het Internationaal Gerechtshof, 
een van de belangrijkste gerechtshoven ter wereld. 
Met meer dan 1 miljoen inwoners in de Haagse regio is 
het de op twee na grootste stad van Nederland, na Am-
sterdam en Rotterdam. De metropoolregio Rotterdam/
Gravenhage is met ongeveer 2,7 miljoen inwoners de 
13e grootste stad van de Europese Unie en de dichtst-
bevolkte van het land.

Per 1 januari 2014 telt de stad Den Haag 509 779 in-
woners en is daarmee de derde stad van Nederland. 
Tussen 1800 en 1960 is de stad aanzienlijk gegroeid, 
van 40 000 in 1800 tot 200 000 in 1900 en uiteindelijk 
600 000 in 1960. De groei na 1900 werd mede veroor-
zaakt door de woningwet van 1901, die de uitbreiding 
van steden als Den Haag stimuleerde. In de periode 
tussen 1960 en 1980 was er in Den Haag sprake van 
een krimp van 600 000 tot 440 000 inwoners, vooral 
door het ruimtelijke beleid, demografische processen 
en ruimtegebrek. Na diverse annexaties en woning-
bouw is Den Haag sindsdien weer gegroeid en vierde 
het in 2011 zijn 500.000ste inwoner. 

50,5% 49,5%
54,7%

45,3%

2014

DHIC/GDH/DPZ | 2014, 2019

Den Haag

2019

Nederlands met migratieachtergrond

Inwoners naar migratieachtergrond

Figuur 2: Diversiteit inwoners van Den Haag. 
Bron: open dataplatform Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag heeft meer inwoners met een 
migratie-achtergrond dan inwoners van Nederlandse 
afkomst. De vergrijzing van de bevolking is daarom 
ook divers. Daarom vraagt het leeftijdsvriendelijke 
omgevingsbeleid om een andere aanpak waarin 
de diversiteit onderdeel uitmaakt van de Haagse 
beleidsmaatregelen voor de vergrijzing. 

Naar een leeftijdsvriendelijke 
stad

Als lid van het WHO-netwerk, streeft Den Haag er-
naar een stad te worden voor iedereen: jongeren, ou-
deren en alle leeftijden daartussenin. Het streeft ook 
naar een levendige, levendige en veilige stad. Daarom 
stimuleert de stad, samen met netwerkpartners, actief 
ouder worden in de stedelijke omgeving door de mo-
gelijkheden voor gezonde activiteiten en maatschap-
pelijke participatie te optimaliseren en de veiligheid 
te bevorderen om de kwaliteit van leven te verbeteren 
naarmate mensen ouder worden.

In 2014 was Den Haag de eerste Nederlandse stad die 
zich aansloot bij het WHO-netwerk van leeftijdsvriende-
lijke steden. Kort daarna is de stad een kwalitatief on-
derzoek gestart om te onderzoeken hoe senioren hun 
buurt ervaren en sindsdien heeft de stad de bevindingen 
van dat onderzoek gebruikt om haar beleid voor senio-
ren en het leven in de stad voortdurend te verbeteren. 
Op dit moment (in 2020) vindt een herijking van het on-
derzoek plaats om te komen tot een gevalideerde stan-
daardvragenlijst en een betere representativiteit van de 
Haagse oudere bevolking. Dit project wordt uitgevoerd 
door de Haagse Hogeschool (lectoraat Urban Ageing), 
Hulsebosch advies en AFEdemy. 
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Met meer dan 70 000 inwoners boven de 65 jaar - een 
aantal dat in de komende twee decennia waarschijnlijk 
zal verdubbelen - en een groeiende bevolking neemt Den 
Haag het voortouw in het creëren van een toekomstbe-
stendige stad. Een stad, waar senioren een zelfredzaam, 
actief en doelgericht leven kunnen leiden.

Den Haag inspireert haar burgers om actief en vitaal 
te blijven. Het biedt maatschappelijke ondersteuning om 
eenzaamheid tegen te gaan en maatschappelijke partici-
patie en gemeenschapszin te bevorderen. De stad werkt 
nauw samen met organisaties en gemeenschappen om 
buurten toegankelijk en veilig te houden. Het Haags Leef-
tijdsgericht Stadsbeleid is gericht op senioren (65-plus-
sers) en is bedoeld om hen te stimuleren hun rol te spelen 
in de uitvoering van het programma van de regeringsco-
alitie van de stad. Dat programma is gebaseerd op drie 
prioriteiten:

1. Verbetering van de vitaliteit
2. Vermindering van de eenzaamheid
3. Stimuleren en faciliteren van zelfredzaam wonen
De stad pakt deze kwesties en prioriteiten aan door 

burgers te motiveren en te activeren en door samen te 
werken met andere organisaties en ondernemingen. De 
burgers worden aangemoedigd om het initiatief te ne-
men en de verantwoordelijkheid voor het bereiken van de 
doelstellingen van het programma te delen. Met geld van 
de stad en haar partners worden allianties gevormd om 
tegemoet te komen aan de behoeften en wensen van de 
Haagse senioren.

Leeftijdsvriendelijke 
stadsontwikkelingen 2014-2020

Den Haag wil een inclusieve stad zijn, waar iedereen 
zich thuis voelt. Het is de eerste Nederlandse stad die 
zich aansloot bij het WHO-netwerk van leeftijdsvrien-
delijke steden. Sinds 2014 is het beleid van Den Haag 
gericht op participatie, ondersteuning en zorg voor met 
name ouderen. Het participatie-element is met name 
succesvol geweest om ervoor te zorgen dat meer ou-
deren blijven deelnemen aan de samenleving, door hen 
te helpen om zinvolle activiteiten te ontplooien en in het 
algemeen met hen in contact te komen. Omdat ouderen 
zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen leefomgeving 
willen wonen en zo lang mogelijk de controle over hun 
leven willen behouden, wil Den Haag hen ook helpen 
om daadkrachtig te blijven. Bovendien past een leef-
tijdsvriendelijke stad haar structuren en voorzieningen 
aan om ze toegankelijk te maken voor een vergrijzende 
bevolking met verschillende behoeften. Ouderen weten 
het beste wat krachtdadig zijn voor hen betekent en wat 
ze nodig hebben om dat te blijven. Den Haag betrekt 
ouderen bij de gemeentelijke seniorencommissie, zij 
organiseren een seniorenpanel en groepsdiscussies. 
Het WHO-raamwerk voor leeftijdsvriendelijke steden 
helpt ouderen en de gemeente om geschikte voorwaar-
den te formuleren om krachtig te blijven.

In 2016 presenteerde de gemeente Den Haag de re-

sultaten van het onderzoek naar de acht domeinen van 
het leeftijdsvriendelijke stadsleven van de WHO. Een 
infografiek voor Haagse leeftijdsvriendelijke stad met 
de resultaten van het onderzoek is gemaakt door oude-
ren. In maart 2019 presenteerde de Stedelijke Ouderen-
commissie de resultaten van een onderzoek onder 500 
Haagse ouderen (65-84 jaar). De respondenten werden 
ondervraagd over zelfstandig wonen, leefomgevingen, 
gezond gedrag, zinvol leven en participatie in de sa-
menleving. 

In 2017 was Den Haag gastheer van de Leeftijds-
vriendelijke Stadsconferentie. In de Haagse conferen-
tiegids wordt de visie van de inwoners van de stad op 
wat Den Haag voor hen betekent als leeftijdsvriendelij-
ke stad gepresenteerd:

•• Buitenruimtes en gebouwen: Een leeftijdsvriendelij-
ke stad is aangenaam en schoon.

•• Vervoer: Een leeftijdsvriendelijke stad heeft ge-
schikt vervoer voor iedereen. Het openbaar vervoer 
is goed bereikbaar en betaalbaar, en er is speciaal 
vervoer voor degenen die het nodig hebben.

•• Huisvesting: Een leeftijdsvriendelijke stad heeft 
goed gebouwde en toegankelijke woningen voor 
ouderen.

•• Sociale participatie: Een leeftijdsvriendelijke stad 
betrekt de ouderen bij recreatieve, sociale en cultu-
rele activiteiten.

•• Burgerparticipatie en werkgelegenheid: Een leef-
tijdsvriendelijke stad omvat haar burgers en biedt 
voldoende mogelijkheden voor senioren om betrok-
ken te zijn.

•• Communicatie en informatie: Een leeftijdsvriende-
lijke stad zorgt voor goede communicatie en infor-
matie.

•• Respect en sociale inclusie: Een leeftijdsvriendelij-
ke stad behandelt iedereen met respect en stimu-
leert de interactie tussen alle leeftijdsgroepen.

•• Gemeenschaps- en gezondheidsdiensten: Een leef-
tijdsvriendelijke stad biedt voldoende betaalbare 
zorg voor iedereen.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 
werd een nieuw bestuur van de gemeenteraad gekozen 
en benoemd. Het nieuwe bestuur gaat door met het in-
voeren van leeftijdsvriendelijke (of meer specifieke se-
niorenvriendelijke) maatregelen in de stad. 

In maart 2020 heeft de gemeente Den Haag een con-
sortium bestaande uit de Haagse Hogeschool (hoogle-
raar Joost van Hoof, Urban Ageing), Hulsebosch Advies 
(Loes Hulsebosch) en AFEdemy (Willeke van Staaldui-
nen) aangesteld om een vragenlijst te ontwikkelen voor 
het meten van Den Haag als seniorvriendelijke stad en 
hiervoor beleidsadviezen te formuleren. Het consorti-
um kreeg de opdracht om de voortgang van het pro-
gramma te monitoren met behulp van kwalitatieve en 
kwantitatieve onderzoeksmethoden die gericht zijn op 
specifieke thema’s. Het consortium heeft een platform 
opgezet waar belanghebbenden die betrokken zijn bij 
de zorg en het welzijn van oudere volwassenen samen 
kunnen komen en in partnerschap kunnen reflecteren 
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op de voortgang van het programma. Uiteindelijk zal 
een adviesrapport op basis van de resultaten van het 
programma, samen met globale nationale en lokale 
trends, aan de gemeente worden voorgelegd. De be-
langrijkste taken van het consortium zijn met name het 
definiëren van de specifieke thema’s van leeftijdsvrien-
delijke stad Den Haag in nauwe samenwerking met 
oudere volwassenen en ambtenaren. Het consortium 
zal een methodologisch kader van indicatoren voor 
onderzoek ontwikkelen en een aanvullende vragenlijst 
opstellen. Er zullen focusgroepbijeenkomsten worden 
gehouden en ongeveer 500 Haagse ouderen zullen 
worden geïnterviewd, rekening houdend met de diver-
siteit van de oudere bevolking in Den Haag. De eerste 
planning is om het rapport op 30 november 2020 af te 
leveren.

ONTWERP VAN DE 
LEEFTIJDVRIENDELIJKE 
HAAGSE STUDIEREIS

Gebruikmakend van de ervaring en feedback van de 
deelnemers aan de Leeftijdsvriendelijke steden confe-
rentie in Den Haag in 2017, heeft AFEdemy een concept 
vijfdaags programma opgesteld voor het bezoek van 
buitenlandse oudere volwassenen aan Den Haag. 

AFEdemy’s verzoek om oudere Erasmus+ leerlingen 
uit projectpartners te ontvangen werd zeer goed ont-
vangen door elke professional en elke benaderde orga-
nisatie. De organisaties waren zeer bereid om AFE-ac-
tivisten te ontvangen en zich voor te stellen. Ze waren 
behulpzaam bij het vinden van de beste locaties en het 
verstrekken van lunches/koffie en thee. Soms was de 
timing van het bezoek problematisch, zodat bijvoor-
beeld het programma op dinsdag (de tweede dag) erg 
vol was in vergelijking met de andere dagen.

PROJECTEN EN LOKALE 
INITIATIEVEN  

Tijdens de Age-friendly Cities Conference van 2017 
brachten de conferentiedeelnemers een bezoek aan 

verschillende locaties in Den Haag. Deze locaties zijn 
ook opgenomen in de studiereis van 2019. Een gede-
tailleerd programma van het studiebezoek met con-
tactgegevens van de gastorganisatie is te vinden op de 
website van het project.

Woonkamer Laakse Lente
Meer dan vijftig procent van de ouderen in Den Haag 

ervaart een zekere mate van eenzaamheid. Laakse Len-
te is een stichting die in 2012 door Netty en Leo Olffers is 
opgericht naar aanleiding van het besluit van de Haag-
se politiek om in 2011 de meeste buurtcentra te sluiten. 
Netty kwam met het idee voor de Laakse Lente na de 
sluiting van het wijkcentrum als gevolg van bezuinigin-
gen. “Waar moeten we nu heen?”, vroegen veel ouderen 
zich af. Netty stelde toen voor om hun woonkamer te 
gebruiken als ontmoetingsruimte. Ze hopen dat andere 
inwoners van Den Haag hun initiatief zullen overnemen. 
“De eenzaamheid is enorm in onze samenleving. Ik vind 
dat mensen meer naar elkaar moeten kijken”, zegt Leo.

Leo en Netty hebben hun huiskamer opengesteld 
voor oudere mensen uit heel Den Haag van maandag 
tot en met vrijdag tussen 10 uur ‘s ochtends en ‘s mid-
dags. Het initiatief bestaat al acht jaar. “Het is zo re-
gelmatig als een bus”, zegt Leo. Mensen kunnen hier 
komen voor een kopje koffie met iets lekkers en een 
praatje. “De vaste bezoekers weten dat ze na twaalf 
uur kunnen blijven zitten om onder vier ogen te praten,” 
zegt Leo. Dat gebeurt vaak, maar ook senioren kun-
nen op elk ander moment van de dag terecht bij Leo 
en Netty. Zelfs midden in de nacht bijvoorbeeld. Leo 
heeft drie keer zelfmoordpogingen kunnen voorkomen. 
Maandag, dinsdag en donderdag zijn de drukste dagen. 
De woonkamer zit soms vol met wel twintig ouderen 
die vreugde en verdriet met elkaar delen of alleen maar 
over koeien en kalveren praten. Eén van hen is Albert 
Huisman. “Als je een probleem hebt, kun je altijd op de 
deur kloppen.” Alie van Ruiten is het daarmee eens: “Ik 
ben niet eenzaam, ik heb leuke kinderen. Maar ik ont-
moet hier leuke mensen en het is leuk.”
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De openingsuren van het echtpaar in Den Haag zijn 
immens populair. Op deze doordeweekse dag is de 
woonkamer volgepakt, maar elke keer als er aan de 
deur wordt gebeld, trekt Netty nog steeds ergens een 
stoel vandaan. Ondertussen suddert het koffiezetap-
paraat non-stop. Elke week gaan er liters koffie door en 
daarom worden de inwoners van Den Haag gevraagd 
om een bijdrage van vijf euro per maand voor de koffie 
en de gebakjes.

Daarnaast organiseren ze tijdens de zomervakan-
tie zes weken achter elkaar activiteiten in de wijk. Leo 
merkt wel dat professionele organisaties soms met 
argwaan naar het huiskamerspreekuur kijken.

Enkele video’s over de activiteiten in de Woonkamer 
Laakste Lente zijn beschikbaar op youtube:

https://www.facebook.com/Fonds1818/videos/
319060488655240/
https://www.youtube.com/watch?v=EAhK8gFqLz0

“We bezochten een echtpaar in een Nederlands 
rijtjeshuis. De bewoners hadden jaren geleden 

een geweldig idee door hun huis open te stellen 
voor het publiek. Ouderen uit de buurt komen 

hier regelmatig. Ze zitten allemaal samen in de 
vrij kleine woonkamer, soms wel 40 mensen te-

gelijk, ze worden door de huiseigenaren bediend 
met koffie, gebak en andere lekkernijen. Eenza-
me mensen kunnen in ieder geval tijdelijk weg-
gaan en contacten onderhouden en gesprekken 
voeren met mensen van hetzelfde lot. De huisei-

genaar en initiatiefnemer van dit evenement is al 
beloond met een hoge orde van de Nederlandse 

Koninklijke familie”. 
Jörg, deelnemer uit Hanau.

ICT voor zelfstandig wonen, 
slim wonen en wonen bij 
IZI-woning 

De meerderheid van de ouderen, ook al worden ze 
kwetsbaar, wil in hun eigen huis blijven wonen. Tech-
nologie kan daarbij helpen door hen in staat te stellen 
zelfredzaam te blijven en in contact te blijven met de 
mensen die ze kennen en waar ze op kunnen vertrou-
wen. De gemeente werkt daarom samen met partners 
en bewoners aan de ontwikkeling en implementatie 
van innovatieve zorgtechnologie. Deze technologie 
helpt ouderen om langer gezond en zelfstandig te 
leven en in contact te blijven met hun omgeving: fa-
milie, vrienden en mantelzorgers. Voorbeelden van 
innovatieve zorgoplossingen zijn al volop te vinden in 
Den Haag:
•• Sociale robot die structuur brengt in het leven van 
mensen met dementie

•• Robotkat om gezelschap te bieden
•• Slimme wandelaar met aangepaste fitnessoefenin-
gen en ingebouwde videobeleving

•• leefstijlsensoren die de dagelijkse bewegingen re-
gistreren en trends en incidenten rapporteren aan 
het sociale netwerk of de zorgverleners van de ge-
bruiker.

In het iZi Livinglab testen bewoners en technolo-
gie-ontwikkelaars of nieuwe applicaties goed werken 
en of ze voldoen aan hun behoeften. Zo leveren ze een 
belangrijke bijdrage aan de verbetering en verdere 
ontwikkeling van toepassingen.

Bewoners kunnen ook een kijkje nemen in het iZi-
huis. In dit 3-kamerappartement op de Steenhou-
wersgaarde in Den Haag zijn er meer dan 90 slimme 
oplossingen die het leven van de ouderen makkelijker 
en aangenamer kunnen maken. Denk aan het gunstige 
effect van het hebben van sensoren in het huis die de 
leefstijl van de bewoners meten, sociale- en zorgro-
bots, speciaal voor ouderen ontworpen tabletten of 
persoonlijke alarmen.
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iZi is een initiatief van de gemeente Den Haag. In 
november 2018 won het iZi Healthy Long Home pro-
gramma de internationale Smart City Award 2018, in de 
categorie Inclusive & Sharing Cities.

www.wijenizi.nl. 

“We werden heel mooi ontvangen in een 
modelappartement, waar veel interessante en 

handige elektronische gadgets en andere helpers 
waren geïnstalleerd, die allemaal heel behulp-

zaam werden gedemonstreerd en uitgelegd. Er 
was ook koffie en we konden veel vragen stellen.” 

Jörg, deelnemer uit Hanau

Dementheek bij Schroeder: 
buurthuis van de toekomst

Steeds meer mensen hebben te maken met demen-
tie. Naaste familieleden, mantelzorgers en buurtbewo-
ners weten vaak niet hoe ze de eerste tekenen van de-
mentie moeten herkennen en hoe ze met mensen met 
dementie moeten omgaan. Woonzorgcentrum Wijn-
daeler in Florence kwam op het idee van Dementheek 
- advies- en uitleencentra die ondersteuning en infor-
matie geven over dementie, lezingen geven, boeken en 
cd’s uitlenen en folders verspreiden. In februari 2019 
werd in Den Haag een tweede Dementheek geopend in 
samenwerking met Schroeder, een particuliere zakelij-
ke winkelketen. Het doel van de Dementheek is om on-
dersteuning te bieden aan mensen met een vroege de-
mentie en aan familie, mantelzorgers en professionals.

De ruimte voor activiteiten wordt door Schroeder in 
een kringloopwinkel geboden, terwijl de dienstverle-
ning wordt verzorgd door maatschappelijk werkers van 
de gemeentelijke organisatie Haags Ontmoeten. Zij or-
ganiseren workshops over het thema controleverlies 
en dementie. Ook organiseren zij peer- en informele 
zorgbijeenkomsten, lezingen, activiteiten zoals geheu-
gentraining, gesprekken over gezonde voeding, korte 
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uitstapjes en informatie-uitwisseling. Iedereen is wel-
kom om langs te komen bij Dementheek.

“Een prijzenswaardige synergie tussen de 
particuliere en de openbare sector, vrijwilligers 
die samen met professionals werken aan de on-

dersteuning van ouderen en hun 
gezinnen.” 

Edita, deelnemer uit Kaunas

Haags Ontmoeten - Het Zamen
“Haags Ontmoeten” bevat plekken in de wijken waar 

alle zelfstandig wonende ouderen en hun verzorgers 
vrij binnen kunnen lopen. Het is een plek om elkaar 
te ontmoeten, ervaringen te delen en te ontspannen. 
U kunt er samen iets drinken en/of deelnemen aan 
allerlei activiteiten, van samen eten, spelletjes doen, 
dagelijkse activiteiten oefenen tot geheugentraining. 
Zulke ontmoetingsplekken in de buurt liggen dicht bij 
verzorgingshuizen, ze zijn vertrouwd en veilig. Verzor-
gers kunnen hier informatie en ondersteuning krijgen. 
Er wordt veel werk verricht door vrijwilligers en sta-
giaires, maar er is altijd een professional in de buurt. 
Training, voorlichting en instructie wordt gegeven aan 
ouderen en hun mantelzorgers, zodat ouderen langer 
zelfstandig kunnen blijven en mantelzorgers langer 
kunnen blijven zorgen. De activiteiten zijn gericht op 
het geven van zin en structuur aan de dag, het leren in 
een groep, het voelen van het plezier van het leven en 
de zelfredzaamheid. Haags Ontmoeten is opgericht op 
initiatief van de Gemeente Den Haag als onderdeel van 
Den Haag Senior Friendly City en het actieprogramma 
Mantelzorg.

Haags Ontmoeten Het Zamen is onderdeel van woon-
zorgcentrum Het Zamen, een samenwerkingsverband 
van Stichting Eykenburg, Humanitas DMH, woningcor-
poratie Staedion en de gemeente Den Haag. Het Zamen 
is opgericht in 2013. Het bevat 132 woningen voor zelf-
standig wonen, een verpleeghuis het Hospice “Claude 
Monet” en een diagnostisch centrum voor mensen met 
geheugenproblemen. Op de begane grond biedt Het 
Zamen een restaurant dat de hele dag open is. 

Projecten met oudere bewoners  
in ESCAMP BIBLIOTHEEK

Verhaaltafels worden georganiseerd door Escamp 
Bibliotheek in samenwerking met het Haags Gemeen-
tearchief en de Haagse Herinneringswerkgroep van 
het Historisch Museum Den Haag. Ouderen die in Den 
Haag wonen herinneren zich de stad en haar bewoners 
en maken daar vervolgens een verhaal van. In 2012 
zijn deze verhalen samen met een audio-cd als boek 
verschenen. Vervolgens zijn de herinneringen op film 
vastgelegd als Digi-tales. Zo worden nieuwe media en 
verhalen gebruikt om het cultureel erfgoed van Den 
Haag vast te leggen.

Elke verhaaltafel ronde resulteert in tien verhalen 
waaruit Digi-tales kunnen worden gemaakt. In eerste 
instantie vinden mensen het vaak moeilijk om hun ver-
haal te vertellen. Ze kennen elkaar niet en aarzelen om 
te spreken. Maar na verloop van tijd en naarmate ze el-
kaar vaker zien - ze ontmoeten elkaar in totaal zeven 
keer - beginnen mensen zich te ontspannen en meer 
open te stellen. Ze helpen elkaar te herinneren, soms 
ook onaangename herinneringen. In een mum van tijd 
worden ze een hechte groep. Vrijwilligers helpen de 
verhalenvertellers bij het schrijven van hun verhaal, het 
vinden van illustraties en het uitvoeren van de verfil-
ming. Pieter Sekeris, een van de vrijwilligers, zegt dat 
hij de bijeenkomsten altijd leuk vindt. Voor hem is het 
prachtig om te horen wat andere mensen in hun leven 
hebben meegemaakt en hij heeft daardoor ook nieuwe 
vrienden en kennissen gemaakt.
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“Daar werden we uitgenodigd voor de 
lunch, bestaande uit broodjes, hapjes en andere 

kleine dingen zoals koffie, melk, karnemelk en 
thee die de Nederlanders graag voor de lunch 
nuttigen. In de bibliotheek luisterden we naar 

twee lezingen van twee bibliothecarissen, die uit-
legden hoe de moderne bibliotheek in Nederland 

werkt. Daar geldt het idee van een bibliotheek 
waar de medewerkers, bezoekers en gebruikers 
stil moeten zijn, niet meer. In plaats daarvan is 

er sprake van een levendig gevoel. Er zijn ook 
veel kinderen of ouders met hun kinderen. Er is 
een groot aanbod aan kinderboeken en natuur-
lijk is er ook een elektronische verbinding voor 

computers, tablets en e-boeken.”
 Jörg, deelnemer uit Hanau

“Er was een biograaf, en twee bibliothe-
carissen werkten aan de projecten met oudere 
personen met behulp van computers. Onder de 

vrijwilligers waren er ook gepensioneerden, een 
indrukwekkend voorbeeld van sociale partici-

patie van burgers ouder dan 65 jaar (oudere 
burgers die hun leeftijdsgenoten bijstaan).” 

Janet, deelnemer uit Wenen

LEZINGEN EN 
PRAKTIJKVOORBEELDEN

Vergrijzing in de stad
Op 7 oktober 2019 werd door professor Joost van 

Hoof van de Haagse Hogeschool een lezing gegeven 
over urban ageing.

Stedelijke vergrijzing is een opkomend domein in de 
sociale en gezondheidswetenschappen. Het gaat over 
zowel de vergrijzing van de bevolking als het wonen in 
de stad, met implicaties voor de architectuur, de bouw, 
de stedenbouw en het vastgoedbeheer. 

Professor Joost van Hoof presenteerde het onder-
wijsproject “Leeftijdsvriendelijke steden in Nederland: 
Een verkennend onderzoek naar facilitators en be-
lemmeringen in de gebouwde omgeving en leeftijds-
discriminatie in het ontwerp” gedaan door universi-
teitsstudenten onder leiding van professoren uit de 
onderzoeksgroep Urban Ageing. In vijf buurten van 
Den Haag en Zoetermeer is een kwalitatief fotoproduc-
tie-onderzoek uitgevoerd op basis van de WHO Check-
list van Essentiële Kenmerken van Leeftijdsvriendelijke 
Steden. Beide gemeenten hebben een groot aantal vi-
suele leeftijdsvriendelijke kenmerken, die zich mani-
festeren in vijf domeinen van het WHO-model, name-
lijk Communicatie en informatie; Huisvesting; Vervoer; 
Gemeenschapsondersteuning en gezondheidsdien-
sten; en Buitenruimten en gebouwen. Op het gebied 
van communicatie en informatie kunnen zowel posi-
tieve als negatieve leeftijdsstereotypen worden waar-
genomen, met name in de weergave van ouderen als 
winnaars. Tegelijkertijd zijn ouderen en leeftijdsvrien-
delijke kenmerken zeer zichtbaar in het stadsbeeld van 
beide gemeenten, en dit is een positieve uitdrukking 
van de veranderende demografie.
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“De punten die in de presentatie naar voren 
kwamen, waren duidelijk zichtbaar in de realiteit 

op de grond. Veiligheid en betere voorzieningen 
voor ouderen beginnen met goed bereikbare 

spoorwegen en bussen, goede manieren zonder 
barrières voor winkels en trappen met goed 
geplaatste leuningen. Vervolgens werden de 

voetpaden scherp afgebakend van de fietspaden, 
die ook door bromfietsen, elektrische scooters en 

voertuigen voor gehandicapten gebruikt mogen 
worden. Ook de discipline van de weggebruikers 

maakte een zeer goede indruk op mij. Op alle 
kruispunten die we passeerden, stopten alle 

automobilisten automatisch zonder dat er über-
haupt extra verkeerslichten waren geïnstalleerd” 

Jörg, deelnemer uit Hanau

“Als oudere personen worden we vaak ge-
noemd als een last voor de samenleving. Zoals we 

hebben geleerd, is het eindelijk tijd dat we meer 
sociale ruimte en zichtbaarheid krijgen.” 

Argentina, deelnemer uit Rome

Leeftijdsgerelateerde volksge-
zondheidskwesties: valpreven-
tie, ouderenmishandeling

Op de Sportcampus Zuiderpark werden korte inter-
actieve lezingen over leeftijdgerelateerde volksge-
zondheid gegeven aan de deelnemers. De sportfaci-
liteiten worden overdag gebruikt voor onderwijs door 
de Haagse Hogeschool en ROC Mondriaan Internati-
onal Hotel en Management School en voor prestatie-
training door diverse topsportorganisaties. s Avonds 
en in het weekend worden de faciliteiten ter beschik-
king gesteld aan iedereen die een van de vele activi-
teiten wil beoefenen.

Een team van de gemeentelijke gezondheidsdienst 
van de Haagse regio gaf een presentatie over de pro-
gramma’s van het GGD. De programma’s zijn gebaseerd 
op thema’s die door de gemeenten zijn aangedragen. 
De volgende onderwerpen kwamen in de presentaties 

Figuur 3. Dia’s uit de presentatie van Bernadette Bos, 
Fatima Nur, Paul ter Wee, Ellen Boszhard, 
© GGD Haaglanden

aan bod: eenzaamheid, mantelzorg, ouderenmishan-
deling, veiligheid thuis, ondervoeding, veranderende 
wetgeving (langer thuis wonen, samenwonen met an-
deren, andere indicaties voor medicijnen of opname in 
een verpleeghuis).

De gezondheidsbevorderingsprogramma’s zijn ge-
baseerd op het concept van vitale veroudering en op 
de herziene definitie van gezondheid. De nadruk wordt 
gelegd op de volgende onderwerpen: positieve ge-
zondheid, valpreventie en preventie van ouderenmis-
handeling.

“We ontmoetten elkaar in een bijna 
nieuwe, twee jaar oude, enorme sportarena, die 

een multisysteem was met verschillende speel-
plaatsen voor allerlei bal- en basketsporten met 

gedeeltelijk veranderlijke halmuren. Daar kregen 
we ook verschillende interessante lezingen. We 

werden ook uitgenodigd om een aantal oefenin-
gen te doen onder leiding van studenten, die oe-
feningen plannen en leveren aan oudere mensen 

als onderdeel van hun opleiding.” 
Jörg, deelnemer uit Hanau
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“De Sportcampus is een plek voor sa-

menwerking tussen onderwijs, sport, sportwe-
tenschap en de gemeenschap. Sportstudenten 

van de Haagse Hogeschool hebben hier les. Het 
belang van sport en beweging wordt benadrukt 

door middel van leren en betrokkenheid.” 
Jurgita, deelnemer uit Kaunas

ONTMOETINGEN
Bijeenkomst in het 
buurtcentrum Transvaal en de 
wethouder van Den Haag 

Deelnemers aan de AFE Activists training en Neder-
landse vrijwilligers waren gastheer voor de ontvangst 
van de deelnemers van de studiereis in het buurthuis 
Mandelaplein waar de AFE Activists training plaats-
vond. Het gebouw herbergt ook Shanti Transvaal - de 
organisatie van Surinaams-Hindoestaanse mensen in 
Den Haag. 

In het gemeentelijk beleid van Den Haag wordt 
Transvaal bestempeld als achterstandsgebied. In 2019 
telde de wijk 16 257 inwoners. 9,4% van hen was ouder 
dan 65 jaar. 92,7% van de bevolking van Transvaal heeft 
een migratieachtergrond. In Transvaal wonen ongeveer 
4.300 mensen met een Turkse achtergrond, 2.200 per-
sonen uit Marokko, 3.100 uit Suriname en 1.100 men-
sen met een oorspronkelijke Nederlandse achtergrond. 

Andere niet-westerse inwoners zijn ongeveer 2 000 
personen. Het opleidingsniveau in de wijk is laag in 
vergelijking met het gemiddelde in Nederland en Den 
Haag. 60% van de bevolking heeft een laag opleidings-
niveau. Het gemiddelde inkomensniveau in Transvaal 
is ook lager dan het gemiddelde inkomen in Den Haag.

De bijeenkomst werd geopend door Gerben Hage-
naars, directeur Maatschappelijke Ondersteuning, 
Jeugd en Gezondheid van de gemeente Den Haag. Hij 
verving Kavita Parbhudayal, wethouder zorg en welzijn 
van de gemeente Den Haag. Hij verwelkomde de inter-
nationale groep en introduceerde het stadsbeleid voor 
leeftijds- en seniorenvriendelijkheid. 

Directeur van buurtcentrum Mandelaplein Marije 
Talstra legde uit hoe het buurtcentrum werkt en welke 
maatschappelijke participatie- en onderwijsactivitei-
ten er plaatsvinden. Na de officiële presentaties had-
den AFE Activists projectdeelnemers uit vijf landen de 
gelegenheid om te socialiseren, te luisteren naar Su-
rinaams-Hindoestaanse muziek en te leren over ver-
schillende culturen en tradities.

“Deelname aan dit muzikale evenement 
was een hoogtepunt van de tournee, omdat we 

daadwerkelijk direct contact kregen met de 
mensen/klanten van het buurthuis. We hebben 

ze ontmoet en hebben ook wat gelachen en 
gedanst.” 

Janet, deelnemer uit Wenen
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Bijeenkomst met de voorzitter 
van de Ouderenraad Gert van 
Capelleveen

De Ouderenraad Den Haag (SOC) heeft een 30-jari-
ge geschiedenis als onafhankelijk adviesorgaan dat 
door de gemeente wordt gefinancierd. Het is een van 
de meest succesvolle multiculturele overlegorganen 
voor senioren in Nederland. Het is het aanspreekpunt 
en de stem van de ouderen in de stad Den Haag. Het 
SOC geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de wet-
houder van Den Haag (stadsbestuurder). 

Het SOC richt zich op drie leeftijdsvriendelijke stads-
domeinen: Wonen, Participatie en Gezondheid. In an-
dere AFE-domeinen zoekt het SOC ondersteuning bij 
andere belanghebbenden, waaronder beroepsorgani-
saties, om invulling te geven aan die gebieden.

(i) Huisvesting. Het beleid van de Nederlandse over-
heid is gericht op het creëren van mogelijkheden voor 
ouderen om zo lang mogelijk in hun eigen huis te wo-
nen. Daartoe heeft het SOC een studie uitgevoerd naar 
de haalbaarheid van de uitvoering van dit beleid. Uit 
het onderzoek bleek dat één op de acht senioren niet 
in staat zal zijn om in hun eigen huis te blijven wonen. 
Meer dan 30% van de ondervraagde senioren geeft aan 
dat bepaalde aanpassingen thuis nodig zijn voor zelf-
standig wonen op oudere leeftijd. Een andere bevinding 
toonde aan dat er behoefte is aan gerichte en duidelijke 
informatie. SOC wil een brede bijeenkomst organiseren 
met verschillende partners, waar verschillende belang-
hebbenden hun visie, plannen en mogelijkheden voor 
ouderen kunnen presenteren. Dit kan door middel van 
een uitwisseling van huisvestingsinformatie op infor-
matieborden, bijvoorbeeld in het Atrium van het stad-
huis, gevolgd door een aantal kleinere bijeenkomsten 
die aansluiten bij de informatiebehoefte van verschil-
lende stadswijken. Het SOC wil in samenwerking met 
andere organisaties en de gemeente de informatie en 
communicatie verbeteren.

Participatie. Het SOC ziet participatie als een zeer 
belangrijke doelstelling. Over het algemeen voelen ac-
tieve ouderen zich beter, zijn ze gezonder en gelukkiger. 
In 2018 kwam het SOC op het idee om in samenwerking 
met de Haagse Hogeschool (HHS) een Participatie-
handboek uit te brengen. In dit handboek worden doel-
stellingen, instrumenten, methoden en oplossingen 
voor en door ouderen gepresenteerd die nodig zijn voor 
een goede maatschappelijke en burgerparticipatie. De 
Werkgroep Participatie van het SOC zal assistentie ver-
lenen bij het opstellen van dit Handboek.

(ii) Gezondheid. De gemeente Den Haag is in samen-
werking met het Leids Universitair Medisch Centrum 
(LUMC) van mening dat zorg en welzijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden moeten zijn, maar in de prak-
tijk is dat niet altijd het geval. Den Haag wil een van de 
meest innovatieve regio’s van Nederland worden om de 
gezondheid en het geluk van de inwoners te verbeteren 
en tegelijkertijd de verschillen als gevolg van armoede 
weg te werken:

a. Bewoners zo lang mogelijk gezond, gelukkig en 
    veilig thuis wonen;

b. Er is minder zorg nodig;
c. Kwetsbare bewoners zijn meer tevreden over de 
    steun/zorg die ze krijgen;
d. Stakeholders in de zorg- en welzijnssector 
    werken samen om te voorzien in de behoeften 
    van elke individuele patiënt die in Haaglanden 
    woont in plaats van onafhankelijk van elkaar.
De volgende strategische doelstellingen zijn gefor-

muleerd:
1. Van “professional in de lead” naar “bewoner/
    patiënt in de lead”;
2. Van zorg, ziekte en arbeidsongeschiktheid tot 
    gedrag en (positieve) gezondheid;
3. Van acute inzet van zorg tot preventie en 
    vroegtijdige identificatie;
4. Van chronische zorg in een ziekenhuis of een 
    instelling voor geestelijke gezondheidszorg tot 
    chronische zorg in een buurtnetwerk;
5. Gebruik maken van data en toekomstige 
    klantenwensen om gerichte interventies voor 
    subgroepen op te zetten en te evalueren.
SOC zal hieraan bijdragen door input van burgers te 

verzamelen.

“In Het Zamen hebben we ook het hoofd 
van de “Ouderenraad Den Haag” ontmoet - een 
orgaan dat vergelijkbaar is met de Hoge Raad 

van Advies in Hanau. Deze organisatie bestaat al 
bijna dertig jaar.”

Jörg, deelnemer uit Hanau

Ontmoeting met ambtenaren 
op het stadhuis

De ambtenaren van de gemeente, met name de werk-
nemers die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het 
ouderen-, woon- en vervoersbeleid, geven vorm aan het 
leeftijdsvriendelijke beleid van Den Haag. Zij bereiden 
leeftijdsvriendelijk beleid en actieplannen voor en staan 
in contact met de burgers en relevante organisaties in 
Den Haag. 

De ambtenaren organiseerden een bijeenkomst met 
de internationale groep van deelnemers aan de studie-
reis en bereidden interactieve sessies voor om elemen-
ten van een leeftijdsvriendelijk beleid en lokale oplos-
singen op het gebied van huisvesting, gezondheid en 
vervoer te bespreken.

De groep van AFE-activists projectdeelnemers uit Oos-
tenrijk, Duitsland, Italië en Litouwen werd opgesplitst in 
twee kleinere groepen om real-life AFE kwesties te be-
spreken die momenteel in Den Haag worden behandeld. 
Beide groepen namen afzonderlijk deel aan twee sessies 
met stedenbouwkundigen en communicatiespecialisten.

Stedenbouwkundigen bespraken de nieuwe regelin-
gen in een winkelstraat die was afgesloten voor auto’s 
en getransformeerd tot een gebied voor alleen voet-
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gangers. Een tweede onderwerp was het gebied voor 
het gemeentegebouw, waar alle vormen van mobiliteit 
bestaan: voetgangers, tram, bus, auto’s en motoren, 
fietsen. Stadsplanners zoeken naar oplossingen om 
de veiligheid van de voetgangers, vooral de ouderen, te 
vergroten en betrekken de AFE-activisten van de inter-
nationale groep bij het brainstormen voor nieuwe idee-
en. Alle persoonlijke meningen en ervaringen van de 
deelnemers aan het studiebezoek werden genoteerd.

In de sessie met communicatiespecialisten werd ge-
brainstormd over de vraag hoe oudere burgers met een 
lager opleidingsniveau, een migratieachtergrond (die 
geen Nederlands of Engels spreken), een laag inkomen, 
slechte of afwezige IT-vaardigheden, afwezige of zeer 
smalle sociale netwerken (eenzaamheid) kunnen wor-
den bereikt.  

“Ik heb veel interessante punten kunnen 
vastleggen. Als buitenstaander kwam ik erach-
ter dat Nederlanders veel problemen anders en 

“lichter” aanpakken dan wij Duitsers en Oosten-
rijkers met het oog op de vergrijzing.” 

Jörg, deelnemer uit Hanau 

“De ervaring met het functioneren van 
een leeftijdsvriendelijke stad heeft me ervan 
overtuigd dat er nog veel moet gebeuren om 
mijn eigen stad leeftijdsvriendelijk te maken. 

Een inspirerend studiebezoek, het gaf me veel 
ideeën.” – 

Teresa, deelnemer uit Rome
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Het studiebezoek was gepland voor 2-6 maart 2020, 
maar werd geannuleerd vanwege het verbod op alle 
vergaderingen en bezoeken waartoe de Italiaanse re-
gering na de uitbraak van COVID 19 had besloten.

Het programma werd ontworpen in samenwerking 
met het Udine Municipality WHO Healthy Cities Office.6 
Het antwoord op het verzoek om samenwerking bin-
nen het AFE-project voor activisten was zeer positief 
en omvatte het delen van belangrijke leeftijdsvriende-
lijke gegevens, documenten en materialen van de stad, 
geproduceerd door de gemeente en door de regionale 
regering van Friuli Venezia Giulia7, de regio waar Udine 
deel van uitmaakt.

De geplande bijeenkomsten en bezoeken waren 
enerzijds bedoeld om de Europese collega’s de be-
langrijkste beleidsrichtsnoeren, programma’s en acti-
viteiten die in Udine zijn ontwikkeld en hun interacties 
op internationaal niveau te presenteren, en anderzijds 
om de uitwisseling van ervaringen en informatie van 
de partners uit Oostenrijk, Duitsland, Litouwen en Ne-
derland te bevorderen met het oog op mogelijke fol-
low-ups in de toekomst.

Hoewel het studiebezoek niet heeft plaatsgevonden, 
is het geplande programma voor dit AFEActivistenpro-
ject toch in dit handboek opgenomen.

Leeftijdsvriendelijke stad 
Udine 

Stefania Pascut en Riccardo Riva, WHO Healthy Ci-
ties Office in de gemeente Udine 

Udine is met zijn 99 377 inwoners een stad in het noord-
oosten van Italië, in de regio Friuli Venezia Giulia. Gelegen 
tussen de Adriatische Zee en de Alpen, is het minder dan 
40 km van Slovenië en 90 km van Oostenrijk.

In de afgelopen decennia heeft Udine een gestage groei 
van de oudere bevolking doorgemaakt, waarbij ouderen 

HOOFDSTUK 4. STUDIEBEZOEK AAN UDINE
(meer dan 60 jaar) 31,6% van de bevolking uitmaken. Te-
genwoordig vormen ouderen in Udine dan ook een zeer 
belangrijk segment van de bevolking. Aangezien gezonde 
levensjaren niet parallel aan de levensverwachting zijn 
toegenomen, hebben ouderen vaak meer zorg en sociale 
bijstand nodig. 

Als de vergrijzing echter wordt opgevat als een actieve 
levensfase, kunnen ouderen een echt waardevol burger-
goed worden voor de ontwikkeling van een duurzame, 
verantwoordelijke en moreel veerkrachtige samenleving.

Daarom heeft onze stad zich sterk ingezet voor het be-
vorderen van actief en gezond ouder worden, door deel 
uit te maken van Europese en internationale netwerken en 
door het bewustzijn over dit thema op lokaal en regionaal 
niveau te vergroten. Het resultaat is een reeks acties en 
activiteiten die zijn opgenomen in een systematisch en 
strategisch beleid dat erop gericht is het gezond ouder 
worden van ouderen te bevorderen en beter tegemoet te 
komen aan hun behoeften. Met de oudere leeftijdsgroep 
als prioriteit werden verschillende benaderingen gecom-
bineerd om het bewustzijn over de demografische vergrij-
zing te vergroten.

De belangrijkste acties zijn ondernomen:

•• Lid worden van het Age-Friendly Cities Network en van 
de Healthy Ageing Task Force binnen het WHO Healthy 
Cities Programme met als doel het delen van kennis, 
instrumenten en ervaringen met steden en het ontwik-
kelen van nieuwe acties om de demografische veran-
deringen het hoofd te bieden.

•• Het opstellen van een Healthy Ageing Profile (HAP) met 
als doel de lokale context beter te begrijpen en bewijs 
te leveren als basis voor het stellen van prioriteiten en 
het nemen van beslissingen. HAP biedt kwantitatieve 
en kwalitatieve informatie over de gezondheid en de le-
vensomstandigheden van ouderen en heeft geleid tot 
de ontwikkeling van een stabiele Healthy Ageing Ob-
servatory naar aanleiding van het idee om de HAP-in-
dicatoren en de Active Ageing Index op elkaar af te 
stemmen.8,9 

•• Het in kaart brengen van de verspreiding van ouderen 
op het grondgebied van de stad (met behulp van GIS) 
en het matchen met het aanbod van openbare, gezond-
heids- en sociale diensten aan de gemeenschap (zoals 
huisartsen, postkantoren, recreatieve voorzieningen, 
zorgcentra, apotheken, bushaltes, etc.), en het ontwer-
pen van “gezondheidskaarten” van de stedelijke omge-
ving.

•• Baanbrekend te zijn voor het ‘Protocol van Vancouver’ 
dat burgers, zorgverleners en dienstverleners vroeg om 
de kenmerken van een leeftijdsvriendelijke stad in acht 
verschillende domeinen te evalueren en verbeteringen 
voor te stellen. De resultaten werden opgenomen in de 
WHO Global Guide en lokaal gebruikt om de investe-
ringsprioriteiten te bepalen. Udine nam ook deel aan 
een pilotstudie over het meten van de leeftijdsvriende-
lijkheid van steden die leidde tot een nieuwe gids over 
het gebruik van kernindicatoren ontwikkeld door10 het 
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Paolo Munini, Chief Officer voor de kansspelactiviteiten 
van de gemeente Udine: “Games zijn essentieel voor de 
ontwikkeling van kinderen. Games zijn ook belangrijk voor 
ouderen omdat ze de fysieke en cognitieve activiteit op peil 
houden en psychisch verval voorkomen. Speelse activitei-
ten zijn krachtige hulpmiddelen als ze in steden worden 
toegepast. Games kunnen worden gebruikt voor het wer-
ken in achterstandswijken met de lokale gemeenschap of 
op scholen met leerlingen. Ze kunnen de participatie van 
het maatschappelijk middenveld stimuleren, waardoor 
burgers en lokale verenigingen worden betrokken. 

In 2012 lanceerde de gemeente Udine een Ludobus-ini-
tiatief, dat uitgroeide tot een permanente dienst - een 
openbare speelgoedbibliotheek in het centrum van de 
stad. Sinds 2013 zijn er 40.000 mensen op bezoek ge-
weest. Het is volledig toegankelijk en er is geen leeftijds-, 
geslachts- of taalbeperking. Het is het embleem gewor-
den van sociale inclusie, cognitieve stimulering, vermaak 
en levenslang leren in de stad. In deze jaren heeft de ge-
meente ongeveer 150.000 euro per jaar geïnvesteerd in 
het onderhoud en de uitrusting van de infrastructuur en 
het personeel.

Sinds 2010 is de stad Udine de leidende stad van de 
Italiaanse Playful Cities Movement (GIONA), die kennis en 
ervaring coördineert en deelt met ongeveer 30 steden in 
Italië die bereid zijn om ‘gamification’ strategieën te im-
plementeren. Udine is ook lid van de nationale vereniging 
“Ali per Giocare” (Wings to play) die private en publieke 
organisaties op nationaal niveau verenigt.

Op 25 november 2017 lanceerde Udine het Italiaanse 
Nationaal Spellenarchief met als doel de eerste Italiaan-
se classificatie van traditionele en moderne spellen op te 
stellen. Bovendien heeft Udine een rijke jaarlijkse evene-
mentenkalender waar games en ‘gamification’-strategie-
en op een zinvolle manier in de praktijk worden gebracht. 
De evenementen zijn zeer populair in de hele regio en 
brengen veel bezoekers naar Udine. Bijvoorbeeld: Cam-
mina Menti (Move your minds) loopt in buurthuizen voor 
dementiepreventie en inclusie van ouderen, maar ook de 
Energy in Play jaarmarkt, de World Games Day, Pi Day, 
Darwin Day en de bibliotheek van levende boeken.

Lettori volontari 
(Vrijwilligers lezen voor)12 

De openbare bibliotheek van V. Joppi organiseert, in 
samenwerking met de diensten voor Gezonde Steden en 
de sociale diensten van de gemeente, opleidingen:

WHO-Centrum voor Gezondheidsontwikkeling.
•• Het uitvoeren van een Europees project over gezond 
ouder worden binnen het URBACT-programma, ge-
richt op het delen, verbeteren en overdragen van goede 
praktijken tussen steden (Edinburgh, Brighton & Hove, 
Grand Poitiers en Klaipeda).

•• Deelnemen aan het Covenant on Demographic Chan-
ge (december 2015) en deelnemen aan de activiteiten 
van vele Europese organisaties en programma’s, zoals 
AFE-INNOVNET, het European Innovation Partnership, 
het Joint Programming Initiative (JPI) Urban Europe, 
het AGE Platform Europe, de AFEE - Age Friendly En-
vironments in Europe.

•• Het bevorderen van mogelijkheden voor ouderen om zo 
lang mogelijk fysiek, mentaal en sociaal actief te blijven 
door middel van acties en initiatieven op lokaal niveau. 
De stad Udine heeft geprobeerd om ondersteunende 
omgevingen en gevestigde patronen voor gezond le-
ven te creëren door middel van een op ouderen gericht 
voedsel- en mobiliteitsbeleid. Er is een aantal projec-
ten gestart om de bevolking in staat te stellen en aan 
te moedigen om in latere jaren meer fysieke en mentale 
activiteit te ontplooien als een zeer doeltreffende ma-
nier om de hoge kosten die gepaard gaan met gezond-
heids- en sociale diensten te voorkomen en te verlagen 
en om de relaties tussen de generaties te bevorderen.

•• Bevordering van stedelijke gezondheidsdiplomatie-ini-
tiatieven in de regio Friuli Venezia Giulia, op nationaal 
niveau en in het kader van het Europese netwerk van 
de WHO.

PROJECTEN EN LOKALE 
INITIATIEVEN 
Speelgoed / Spelbibliotheek11

De gemeente Udine heeft een voorbeeld voor de stad 
ontwikkeld die zich richt op het gebruik van games als 
flexibel, innovatief plaatsbepalend paradigma voor het 
bevorderen van een rechtvaardige en democratische sa-
menleving. Games worden gebruikt als vehikel voor het 
aanpakken van gezonde leefstijlen en energiebewustzijn. 
Games bevorderen de inclusie van migranten, de betrok-
kenheid van ouderen en bevorderen een betere relatie 
tussen ouders en kinderen. “Games bieden unieke moge-
lijkheden om belanghebbenden in hedendaagse steden 
te betrekken”, zegt Ileana Toscano, een stadsplanner met 
ervaring uit de eerste hand in het ontwikkelen van innova-
tieve en duurzame stadsprojecten en URBACT-deskundi-
ge van het Playful Paradigm-transfer-netwerk. Games in 
Udine zijn een prioriteit van het stedelijk beleid geworden 
die burgerparticipatie en een vreedzame burgeromge-
ving mogelijk maakt. De ‘Playful Paradigm’-initiatieven 
maken deel uit van een uitgebreide strategie die de ge-
meente al jaren voert onder de paraplu van het Healthy 
Cities Project (Wereldgezondheidsorganisatie) en het Eu-
ropees Burgemeestersconvenant voor Klimaat & Energie.
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•• Een kennismakingsbijeenkomst en presentatie van het 
project.

•• Vier verplichte trainingen van twee uur over voorlees-
technieken; hulpmiddelen voor kritische evaluatie; en 
boekkeuze.

•• De noodzaak om 30 uur per jaar beschikbaar te zijn, 
voor het lezen in de bejaardentehuizen.

Het doel van het project is om leesvrijwilligers te trai-
nen in het voorlezen aan ouderen in instellingen voor 
langdurige zorg en thuis. De training wordt gegeven 
door de leden van de vereniging voor creatieve expres-
sie Dramatra en maatschappelijk werkers van woon-
zorgcentrum La Quiete. De leesvrijwilligers hoeven geen 
acteervaardigheid te hebben, alleen de motivatie om hun 
tijd te besteden aan het lezen van mensen met een mo-
torische of visuele beperking, in situaties van ontbering, 
eenzaamheid of ziekte.

Het initiatief van de leesvrijwilligers heeft veel voorde-
len. Deze omvatten het bevorderen van intergeneratione-
le relaties en het verlichten van handicaps die van invloed 
zijn op de bewoners van langdurige verzorgingshuizen. 
Vrijwilligers profiteren van de toegang tot gratis openba-
re diensten zoals bibliotheken. Het belangrijkste voordeel 
is het consolideren van sociale netwerken in gebieden in 
de stad waar dit historisch gezien moeilijker is.

No alla Solit’Udine 
(Nee tegen eenzaamheid)13 

Bij het project zijn 23 NGO’s zonder winstoogmerk in 
Udine betrokken. In het hele spectrum zijn dat de tijd-
bank, de Third Age University en de hulpverleners. In sa-
menwerking met de gemeente bundelen zij hun krach-
ten om behoeftige ouderen te helpen bij hun dagelijkse 
taken en hun sociale participatie te bevorderen.

Begunstigden van de diensten zijn Udine bewoners 
boven de 65 jaar die alleen wonen, geen familiebanden 
hebben en in verschillende mate kwetsbaar zijn door 
een laag inkomen of andere kritieke omstandigheden.

De doelstellingen van het initiatief zijn:

•• Het voldoen aan persoonlijke dagelijkse behoeften.
•• De eenzaamheid te verminderen en tegelijkertijd het 
gevoel van verlatenheid te vermijden.

•• Luisteren, informeren, begeleiden en bemiddelen bij 
de openbare sociale diensten. 

•• Het creëren van relevante sociale relaties heupen, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van alle beschikbare 
lokale middelen en contacten.

De aangeboden diensten zijn:

•• Afhalen en thuisbezorgen van de resultaten van de 
medische controle.

•• Ophalen en thuisbezorging van medicijnen.
•• Voedsel en andere dagelijkse benodigdheden, bood-
schappen en thuisbezorging.

•• Kleine herstel- en reparatiewerkzaamheden aan huis.
•• Bedrijf aan huis en buitenshuis (wandelingen, ge-
sprek).

•• Transportdiensten.
•• Boeking voor en begeleiding van medische en ge-
zondheidsvoorzieningen

•• Het verstrekken van informatie over handicaps.
•• Informatie over cursussen en initiatieven op het ge-
bied van actief ouder worden.

Hoe diensten worden geactiveerd:
Er zijn twee aangewezen kantoren en een callcen-

ter met het nummer 800 2019 11 - beide geopend van 
maandag tot vrijdag tussen 08:30 en 13:00 uur. Op ande-
re tijden en dagen worden de oproepen ontvangen door 
een antwoordapparaat en zo snel mogelijk persoonlijk 
beantwoord.
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Misura il tuo respiro 
(Meet uw adem)

De campagne “Meet je adem”, die is opgezet door de 
vereniging zonder winstoogmerk Friuli Venezia Giulia 
(AIR), bevordert de preventie van ademhalingsaandoe-
ningen en maakt de bevolking bewust van het feit dat ze 
hun gezondheid moet respecteren. 

Elke derde woensdag van de maand, van 09.00 tot 12.00 
uur, wordt er een dienst aangeboden, op een ad-hoc-lo-
catie, die via de lokale media en groepen en verenigingen 
bekend wordt gemaakt, om gratis respiratoire tests uit te 
voeren. De bezoeken die vrijwillig worden uitgevoerd door 
longspecialisten en ademhalingstechnici zijn gratis en 
vinden plaats zonder voorafgaande afspraak.

De dienst staat open voor iedereen, ook voor niet-AIR-
leden, en is met name gericht op rokers. Gezien het grote 
succes van het initiatief en het systeem van geen voor-
afgaande reserveringen in de dagen voorafgaand aan de 
test, worden geïnteresseerden uitgenodigd om zich tus-
sen 08.00 en 08.30 uur te melden bij het medisch district 
via San Valentino 20. De toegang tot de eerste 20 perso-
nen is gegarandeerd voor 12.00 uur ‘s middags.

Het AIR-initiatief wordt uitgevoerd in samenwerking 
met de gezondheidsautoriteiten van Udine, de dienst Ge-
zonde Steden van de gemeente en het Centrum voor So-
ciale Pneumologie.

De regionale dimensie van Fri-
uli Venezia Giulia

Het programma voor studiebezoeken omvatte een 
bezoek aan het hoofdkwartier van de regionale rege-
ring van Triëste Friuli Venezia Giulia, met ontmoetin-

gen met Gianna Zamaro, directeur van de regionale 
gezondheidsdienst en Furio Honsell, momenteel lid 
van het regionale parlement van Friuli Venezia Giulia, 
een voormalige decaan van de universiteit van Udine 
(2001-2008) en burgemeester van Udine (2008-2018), 
die tijdens zijn mandaat het leeftijdsvriendelijke beleid 
van de stad aanzienlijk heeft ontwikkeld.

De Italiaanse regio’s hebben, net als de Duitse Län-
der, wetgevende bevoegdheden en daarom is het rele-
vant om de bottom-up impact die de gemeente Udine 
heeft bereikt, te delen door de effecten van haar be-
trokkenheid bij leeftijdsvriendelijk beleid te vermenig-
vuldigen op regionaal niveau, maar ook met de gebie-
den die grenzen aan Oostenrijk en Slovenië.

De bijeenkomsten waren, naast de regionale wet in-
zake actief ouder worden en de regionale gezondheids-
diplomatie-initiatieven, gericht op de Friuli Venezia 
Giulia Rete Città Sane (netwerk van gezonde steden), 
waar momenteel 55 gemeenten in de regio lid van zijn.

Het netwerk heeft de volgende doelstellingen:
•• Het bevorderen van het bestuur op meerdere niveaus 
ten aanzien van gezondheidsbeleid voor iedereen 
en duurzame ontwikkeling, op lokaal en regionaal 
niveau, ter ondersteuning van de pro-activiteit van 
de burgemeesters ten aanzien van de regionale re-
gering.

•• De regionale uitwisseling van kennis, ervaringen en 
goede voorbeelden verbeteren om de levenskwaliteit 
van de burgers in een leeftijdsvriendelijk perspectief 
te verbeteren.

•• Ondersteuning van de uitbreiding van het WHO-pro-
ject “Healthy Cities” in de kleine gemeenten van Friuli 
Venezia Giulia.

Een voorbeeld van een succesvol tweejarig actieplan 
dat door het netwerk is uitgevoerd, is het project ADES-
SO - Salute e Sicurezza (Now - Health and Security), 
ontwikkeld door de regionale gezondheidsdienst, met 
alle gemeenten van het netwerk en de universiteiten 
van Udine en Triëst.

En in COVID-19 tijd: Distanti 1 metro, vicini 1 secondo 
(afstand 1 meter, nabijheid 1 seconde)

Tijdens de noodtoestand COVID-19 heeft de ge-
meente Udine, als alternatief voor diverse geplande 
bijeenkomsten en conferenties, wekelijks videoconfe-
renties georganiseerd in de maanden april en mei 2020. 
Deze zijn bedoeld om de eenzaamheid en het isole-
ment tegen te gaan, om de verschillende dynamieken 
te verkennen en om een virtuele ruimte te bieden om 
samen te zijn.

Deelname is mogelijk gemaakt via de link op het You-
Tube-kanaal:

https://www.youtube.com/channel/UC08E65Q4_
c4002ZB5bz_wtg/featured

Het project is opgezet door ARTESS (Association for 
Research and Training on Emotional Support Skills) en 
IFOTES (International Federation of Telephone Emer-
gency Services) en maakt deel uit van de Solitudini e 
No (Solitudes and No) campagne van de gemeente.
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HOOFDSTUK 5. GELEERDE LESSEN EN 
ALGEMEEN ADVIES VOOR DE TOEKOMST

Voorbereiding van de deelnemers
Om ervoor te zorgen dat de deelnemers het meeste uit 

de studiebezoekervaring halen, is het van groot belang 
om de voorbereiding voor het vertrek te plannen met 
de deelnemers aan het studiebezoek. Een beschrijving 
van de te bezoeken activiteiten en organisaties en een 
gedetailleerd tijdschema helpen de deelnemers om 
zich voor te bereiden op de bijeenkomsten (bijv. het 
verzamelen van concrete vragen, het vooraf afhandelen 
van de problemen) en om meer te weten te komen over 
de bijzonderheden van de stad (bijv.) Speciale behoeften 
van de deelnemers (bijv. mobiliteitsbeperkingen, 
talenkennis) moeten vooraf met de organisatoren van 
het studiebezoek worden besproken en de strategieën 
voor het omgaan met de deelnemers moeten via directe 
communicatie worden ontwikkeld.

Oriëntatiebijeenkomst
Aangezien de deelnemers gedurende het hele 

studiebezoek intensief gaan samenwerken, is het 
belangrijk dat ze elkaar kennen, vooral wat betreft het 
ontwikkelen van wederzijds respect en vertrouwen en het 
erkennen van de diversiteit binnen de groep. Daarom is 
het aan te raden om aan het begin van het studiebezoek 
(bijvoorbeeld de eerste halve dag) een paar uur te plannen 
voor een gezamenlijke verwelkomingssessie, die ook kan 
inhouden:

•• een korte reeks initiële ijsbrekeractiviteiten om de 
groep te ondersteunen bij het leren kennen van elkaar

•• een overzicht van het hele studiebezoek (wie we gaan 
ontmoeten, tijdschema, etc.)

•• informatie over de specifieke kenmerken van de te 
bezoeken stad (bv. waar kan ik kaartjes kopen voor 
het openbaar vervoer, restaurants in de buurt van het 
hotel, mogelijkheid om contant te betalen vs. cash-free 
restaurants/winkels)

•• een overeenkomst over de gedragscode: hoe we gaan 
werken/interactie/communicatie met elkaar voeren

•• overeenstemming over de doelstellingen van het 
bezoek

•• overeenstemming over de verantwoordelijkheden (bv. 
waarnemingsbladen, enz.)

•• vragen & antwoorden

Informatiebijeenkomsten
Korte informatiebijeenkomsten worden geadviseerd 

aan het begin of het einde van de dag om de timing van 
de planning, het transport, de eigenlijke logistiek van de 
dag, het weer, last-minute wijzigingen, enz. te bekijken.

Officieel studiebezoek diner
Deelnemers kunnen na een intensieve studiebezoeken 

graag wat vrije tijd hebben en geven wellicht de voorkeur 
aan individuele diners. Echter, ten minste één gezamenlijk 
diner bleek de uitwisseling tussen de deelnemers te 
bevorderen en het groepsbouwproces te ondersteunen.

Het delen van verantwoordelijkheden en contacten
De verantwoordelijkheden moeten worden gedeeld 

tussen alle partners (bijvoorbeeld wie de deelnemers van 
A naar B begeleidt, wie verantwoordelijk is voor het maken 
van foto’s, wie in contact komt met de ontvangende 
organisaties/restaurants, wie een speciaal oog heeft 
voor het welzijn van de deelnemers). Het is belangrijk om 
verschillende taken te bespreken en vooraf afspraken 
te maken over de verantwoordelijkheden. Bij een 
participatieve aanpak kan ook aan de deelnemers gevraagd 
worden om bepaalde taken over te nemen (naar gelang 
hun talenten, interesses en wensen). Ter ondersteuning 
van eventuele gezamenlijke vervolginitiatieven met de 
gastheren en/of bezochte projecten en organisaties is het 
verstandig om na afloop van de bijeenkomsten/bezoeken 
contacten uit te wisselen.

Komend van A naar B
Bepaalde organisatorische taken tijdens het 

studiebezoek kunnen aan de deelnemers worden 
gedelegeerd. Het kan nuttig zijn om één of twee personen 
aan te wijzen die de deelnemers van A naar B begeleiden. 
De gids is bij voorkeur bekend met de plaats en het 
openbaar vervoer op de locatie van het studiebezoek. 
Verder is het belangrijk om rekening te houden met het 
weer en de mobiliteit van de deelnemers. Houd er rekening 
mee dat er op korte termijn taxi’s nodig kunnen zijn als 
de deelnemers te moe zijn om het openbaar vervoer te 
gebruiken of als het begint te regenen.

Deelnemers voorbereiden op de specialiteiten van de 
organisatie  

Sommige organisaties kunnen een speciaal gedrag 
vereisen. Als bijvoorbeeld de ontmoeting met de manager 
en het personeel in een open ruimte plaatsvindt, kunnen 
er andere mensen praten en lawaai maken. Het kan nuttig 
zijn om de bezoekers ervan bewust te maken dat ze te 
gast zijn en dat ze routines en praktijken in de organisatie 
niet willen verstoren. 

Hand-outs
Wees u ervan bewust dat er veel diversiteit kan zijn 

onder de deelnemers in termen van taalvaardigheid. 
Bovendien verschillen mensen in hun informatiebehoefte. 
Het kan voor hen gemakkelijker zijn om presentaties te 
volgen wanneer er schriftelijk materiaal wordt verstrekt. 
Aantekeningen kunnen direct op de hand-outs worden 
gemaakt.  

Tussen de sessies door
Plan wat tijd in voor korte en informele “tussen-

ontmoetingen” van het team om er zeker van te zijn dat 
elk teamlid op de hoogte is van de volgende stappen en 
bezoeken. Verder kunnen eventuele meningsverschillen 
en spanningen in de groep worden besproken en kunnen 
er samen oplossingen worden gevonden.  
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Eindreflectie 
Wij raden aan enige tijd (ca. 2 uur) in te plannen voor 

een laatste reflectiebijeenkomst aan het einde van 
het studiebezoek. Sommige interactieve methoden 
ondersteunen de deelnemers om hun ervaringen te 
delen en stimuleren het leren in de groep. Zorg voor een 
lijst van de contactpersonen van de groep, met vooraf 
verkregen toestemming voor het delen van gegevens, 
zodat de deelnemers kunnen worden aangemoedigd om 
contact te houden met anderen.

Accommodatie
Zorg er bij de keuze van een hotel voor dat het 

toegankelijk en drempelvrij is. Het is zeer nuttig als 
het personeel bewust wordt gemaakt van de speciale 
behoeften van oudere mensen. Het kan ook nuttig zijn 
om een hotel te kiezen, dat ook een restaurant of een 
bar omvat. Deelnemers kunnen ‘s avonds moe zijn 
en verkiezen om in het hotel te blijven voor het diner. 
Een hotellounge met een bardienst kan helpen bij het 
opbouwen van informele sociale interacties tussen de 
deelnemers in de avond.

“Tijdens dit bezoek is er veel interessante, 
tot nadenken stemmende en nuttige informatie 

gedeeld: het verschil is dat je op de hoogte blijft en 
op de hoogte wordt gehouden! ” 

Angela, deelnemer uit Rome.
 

Implicaties voor opvolging
Een bezoek aan leeftijdsvriendelijke steden is een 

aantrekkelijke optie voor:

•• organisatoren van educatieve bezoeken14

•• uitwisselingsprogramma’s (bijv. https://www.age-
ing-better.org.uk/news/learning-about-culture-and-
heritage-age-friendly-cities)

•• toeristische secties van Third Age Universities
•• organisaties die mobiliteitsprojecten in het kader van 
het Erasmus+-programma plannen

•• specialistische bezoeken voor vertegenwoordigers 
van gemeentelijke instanties en/of zorg- en 
welzijnsorganisaties15

•• onderzoekers op het gebied van de vergrijzing (bijv. 
http://www.maakdeburgermeester.com/studiereizen).
Dit handboek belicht de verschillende kenmerken en 

aandachtspunten die voortvloeien uit diverse casestudies 
met betrekking tot de latere levensfasen. Centra voor 
onderwijs en cultuur voor alle burgers zijn te vinden in 
openbare bibliotheken en op andere plaatsen die zowel 
in het publieke als in het private domein worden gerund.

Het Global Age-friendly Cities Network op https://
extranet.who.int/agefriendlyworld/network/) is een 
goede plek om te beginnen met het zoeken naar een 
leeftijdsvriendelijke bestemming. Deskundig advies over 
het organiseren van een studiebezoek is ook beschikbaar 
bij de projectpartner ADEdemy.



BIJLAGEN
Bijlage 1
VRAGENLIJST VOORAFGAAND AAN HET STUDIEBEZOEK

Beste deelnemer aan het project “Leeftijdsvriendelijke Omgevingsactivisten”!
U gaat op studiereis naar de leeftijdsvriendelijke stad Den Haag, wat, naar wij hopen, zal 

resulteren in een positieve leerervaring. We hebben een vragenlijst ontwikkeld om de studiereis 
voor te bereiden en om de resultaten ervan te beoordelen.  

Vul deze vragenlijst voor uw bezoek in en stuur deze terug naar uw coördinator.
Bedankt voor uw tijd, en geniet van uw tour in de leeftijdsvriendelijke stad Den Haag!

Studiebezoek plaats: Den Haag Data: 7-11 oktober 2019
1.   Laat ons eerst enkele persoonlijke gegevens weten.

vrouwelijk

ja nee (ga verder met vraag 8)

jonger 
dan 60

Buitenruimtes en gebouwen Burgerparticipatie en werkgelegenheid

Vervoer Communicatie en informatie

Huisvesting Communautaire steun en gezondheidsdiensten

Maatschappelijke participatie Anders, specificeer alstublieft: 

Respect en sociale inclusie

Oostenrijk

mannelijk

60-69 jaar

Duitsland

divers

70-79 jaar

Italië

80+ 

Litouwen Nederland

Geslacht:  

Leeftijd:  

Land:  

2.   Wat zijn de drie dingen die u het liefst zou willen leren tijdens het studiebezoek?

.                                                                                                                                                                              

.                                                                                                                                                                             

.                                                                                                                                                                              

3.   Heeft u vragen voor het studiebezoek? Zo ja, zet ze dan hieronder op een rijtje.

.                                                                                                                                                                               

.                                                                                                                                                                              

.                                                                                                                                                                              

4.   Bent u al actief geweest in het promoten van een leeftijdsvriendelijke omgeving?

5. In welke leeftijdsvriendelijke omgevingen bent u actief geweest?

                                                                                      



Een publiek debat starten of hieraan bijdragen Lid zijn van een politieke partij

Advies geven aan besluitvormers Initiatief nemen of promoten van een 
onderzoek naar leeftijdsvriendelijke issues

Campagne voeren Deelnemen aan inspecterende 
wandelingen in de wijk

Lid zijn van een comité, raadgevend orgaan Anders, specificeer alstublieft

Lid zijn van een vrijwilligersorganisatie

6. Wat deed u om een leeftijdsvriendelijke omgeving te promoten?

7. Waardeer uw vaardigheden alstublieft zelf op een schaal van 1 tot 5, van 1 = slecht tot 5 = uitstekend.

                                                                                      

Kennis van leeftijdsvriendelijke steden en buurten

Kennis van stadsontwikkeling

Kennis van lobbywerk met ouderen

Kennis van behoeften van mensen met dementie

Kennis van thuistechnologie

Vaardigheden om slimme age-friendly technologie toe te passen

Vaardigheden in transculturele communicatie

Engelse taalvaardigheden

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5



2. Hoe beoordeelt u de organisatie van de studiereis?

3. Hoe beoordeelt u de inhoud en methoden van het studiebezoek?

4. Hoe beoordeelt u uw eigen betrokkenheid?

5. Hoe beoordeelt u de reis, accommodatie en catering?

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Informatie die u vooraf ontving

Organisatie van het studiebezoek

Duur van het studiebezoek

Bewust worden van leeftijdsvriendelijke omgevingen

Leeftijdsvriendelijke omgevingen observatietaken

Activiteiten voor transculturele bewustwording

Mijn eigen interesse in leeftijdsvriendelijke omgevingen

Bijdrage van mijn eigen kennis en ervaring

Mogelijkheid om twijfels en opmerkingen te maken

Reis

Accommodatie

Catering

Bijlage 2
VRAGENLIJST NA AFLOOP VAN DE STUDIEREIS

Studiebezoek Den Haag, 7-11 oktober 2019
1.   Graag eerste enkele persoonlijke details

man

jonger 
dan 60

Oostenrijk

vrouw

60-69 jaar

Duitsland

divers

70-79 jaar

 Italië

80+ 

, Litouwen Nederland

Geslacht:  

Leeftijd:  

Land:  

Alstublieft beantwoord de volgende vragen op een schaal van 1 tot 5, 1=slecht en 5=uitsteken



9.  Wat heeft u totaal gemist?

.                                                                                                                                                                              

.                                                                                                                                                                             

.                                                                                                                                                                              

10.  Als u thuis bent, zult u dan bevorderen dat uw stad of gemeente een lid wordt van het 
                 WHO Age-friendly cities network? Alstublieft legt u uw antwoord uit.

.                                                                                                                                                                               

.                                                                                                                                                                              

.                                                                                                                                                                              

DANK VOOR UW ANTWOORDEN!
Als u meer wilt leren over age-friendly cities: 
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/who-network

6. Beoordeel alstublieft uw kennis en vaardigheden na de afloop van het studiebezoek

Kennis van leeftijdsvriendelijke steden en buurten

Kennis van stedelijke ontwikkeling

Kennis van lobbyen door ouderen

Kennis van benodigdheden voor mensen met dementie

Vaardigheden om leeftijdsvriendelijke technologie toe te passen

Vaardigheden in transculturele communicatie

Engelse taalvaardigheden

Overige vaardigheden (zoals time management, aanpassingsver-
mogen, empathie, diversiteit, innovatie, netwerken)

                                                                                                                   

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

7.  Wat zijn de drie belangrijkste dingen die u heeft geleerd tijdens het studiebezoek?.                                                                                                                                                                              

.                                                                                                                                                                             

.                                                                                                                                                                              

8.  Wat zijn de drie dingen waar u het meest van genoten heeft tijdens het studiebezoek?

.                                                                                                                                                                               

.                                                                                                                                                                              

.                                                                                                                                                                              



Bijlage 3
LEEFTIJDSVRIENDELIJKE OMGEVINGEN OBSERVATIELIJST

Beste deelnemer aan het project “Leeftijdsvriendelijke Omgevingsactivisten”.
Welkom in de leeftijdsvriendelijke stad Den Haag.
We hebben deze observatiebladen ontwikkeld om u te betrekken als een actieve waarnemer van 
essentiële kenmerken voor een leeftijdsvriendelijke stad.
Tijdens de studiereis bezoeken we enkele organisaties, instellingen en voorzieningen om meer te weten 

te komen over de leeftijdsvriendelijkheid van Den Haag. Op basis van de geplande activiteiten in de 
studiereis werden vier domeinen, namelijk openbare ruimten en gebouwen, vervoer, communicatie en 

informatie, en sociale participatie, voor u uitgekozen om te observeren. Elk domein heeft een lijst van 
kenmerken die de gezondheid en levenskwaliteit van ouderen in de stad beïnvloeden. Lees de kenmerken 

op voorhand door en besteed er aandacht aan op de weg naar en van de plaatsen die we zullen bezoeken 
en tijdens onze activiteiten daar.

De beschrijving van de kenmerken wordt voorafgegaan door een cirkel. U wordt gevraagd de cirkel te 
kruisen in groen, geel of rood, of wit, als u het attribuut niet in acht had genomen, en wel als volgt:

Goed ontwikkelde leeftijdsvriendelijke praktijk

Enkele positieve punten samen met enkele barrières

Reële en absolute barrières voor leeftijdsvriendelijkheid

Niet relevant 

Groene plekken in de buurt

Ontwerp van de wijk

Buurtactiviteiten op straat

Veiligheid in de buurt (voldoende verlichting, politiepatrouilles, bewakingscamera’s)

Beschikbaarheid van banken met leuningen

Kwaliteit van de trottoirs (scheuren en gaten, valstrikken tot op het niveau van de weg)

Breedte van de trottoirs (genoeg voor een rolstoel, een gemotoriseerde scooter of een 
rollator om te passen, vrij van obstakels)

Voetgangersoversteekplaatsen (voldoende in aantal en veilig voor mensen met verschillende 
niveaus en soorten handicaps, visuele en audioaanwijzingen, adequate oversteektijden)

Gebouwen zijn buiten en binnen goed uitgerust

De diensten worden tezamen aangeboden en zijn toegankelijk

Toegankelijkheid van openbare toiletten buiten en binnen

Ontwerp van gebouwen (gemakkelijke oriëntatie, liften, hellingen, trappen, leuningen, 
voldoende zitplaatsen)

We willen ook graag meer weten over uw persoonlijke indrukken, dus voeg enkele opmerkingen toe in 
de ruimte onder de lijst met kenmerken. We raden u aan om de mogelijkheid te gebruiken om de lokale 
bevolking te vragen naar leeftijdsvriendelijke omgevingen die voor u van belang zijn.
We zullen de bladen van uw opmerkingen van de vorige dag in de ochtend van de volgende dag 
verzamelen voordat we met de geplande activiteiten beginnen.

Geniet van uw studiereis in leeftijdsvriendelijke stad Den Haag!

Observatiedatum: 7 oktober 2019
Openbare ruimten en gebouwen

Uw persoonlijke observatie:

                                                                                                                                                                                                       



Geprinte informatie (grote letters, duidelijke koppen, vetgedrukte letters, gemakkelijk te begri-
jpen borden en pictogrammen)

Servicebalies (hoogte, toegang met rolstoel of met loophulp)

Communicatie van ondersteunend personeel (contact op ooghoogte, langzaam en luid genoeg 
spreken)

Geprinte en gesproken communicatie (eenvoudige, vertrouwde woorden, korte, eenvoudige 
zinnen)

Toegang tot computers en het internet (gratis, gebruikt door ouderen)

Verspreiding van informatie (prikborden, folderrekken, posters met informatie over evenement-
en die interessant zijn voor ouderen)

Toegewijde informatiebalie/lijn voor ouderen

Media-uitzendingen die interessant zijn voor ouderen

Visuele communicatie wordt parallel aan sms-berichten gebruikt

Er worden activiteiten en evenementen georganiseerd die aantrekkelijk zijn voor ouderen

Evenementen worden gehouden op tijdstippen die geschikt zijn voor oudere mensen.

Kosten van activiteiten en de kosten voor vervoer om er te komen zijn op te brengen

De stad heeft een centraal gelegen seniorencentrum

Er zijn speciale centra voor senioren die zich bezighouden met activiteiten in de stadswijken.

De activiteiten zijn gespecialiseerd volgens fysieke en cognitieve functieniveaus

Openbare ruimten en voorzieningen, zoals parken, bibliotheken, scholen, enz. worden gebrui-

kt voor activiteiten waar ouderen zich welkom voelen.  

Organisatoren van activiteiten maken dat ouderen zonder begeleider zich prettig voelen 

Communicatie en informatie

Maatschappelijke participatie

Uw persoonlijke opmerkingen:

                                                                                                                                                                                                       

Uw persoonlijke opmerkingen:

                                                                                                                                                                                                       

Voorzieningen die toegankelijk zijn met het openbaar vervoer

Afstand van de bushalte tot de voorziening 

Bushaltes (gunstig gelegen, toegankelijk, veilig, schoon, goed verlicht en goed gemarkeerd, 
met voldoende zitplaatsen en onderdak)

Informatie over tarieven, routes, dienstregelingen (gemakkelijk te vinden, duidelijk 
weergegeven, begrijpelijk, tarieven betaalbaar)

Beschikbaarheid van openbaar vervoer (frequentie, dienstregelingen, directe lijnen, 
doorvoercomfort)

Klantvriendelijkheid van de bestuurder (stop bij de aangewezen stopplaatsen, naast de 
stoeprand, wacht tot de passagiers zitten vooraleer weg te rijden)

Cultuur van het openbaar vervoer (invaliden voorrang plaatsen waargenomen, chauffeurs 
maken ruimte voor voetgangers op kruispunten en voetgangersoversteekplaatsen, 
verkeersdoorstroming is goed geregeld, voertuigen zijn schoon en goed onderhouden, 
voorrangsplaatsen zijn beschikbaar en worden gerespecteerd)

Fietspaden zijn gescheiden van trottoirs en andere voetgangerspaden

Vervoer

Uw persoonlijke opmerkingen:
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