
 
 

 

 

De impact van verbinding tussen jong en oud  

 
In deze proeverij namen we de geïnteresseerden mee door de werkwijze van het Project De Haagse 
Verbindt Jong en Oud in de wijk, onderdeel van het leeratelier Sociaal en gezond in de wijk. Ons 
project heeft ten doel te onderzoeken wat de wensen en behoeften zijn van de bezoekers van de 
Haags Ontmoeten locaties, dit zijn ouderen en hun mantelzorgers. 
 
In samenwerking met de opleiding Social Work van de Haagse Hogeschool en welzijnspartner Wijkz, 
gaan studenten de wijken in naar de Haags Ontmoeten locaties, waar zij met ouderen in gesprek 
gaan. Zij doen dit door het afnemen van een interview in gespreksvorm waarbij zij inzicht krijgen in 
de verschillende leefgebieden van de ouderen. Ondanks de corona-maatregelen, waardoor de Haags 
Ontmoeten locaties tijdelijk de deuren sloten voor de bezoekers, is het toch gelukt dit project op te 
starten.  
 
De studenten maken een metaforisch portret om het leven van de ouderen in beeld te brengen en 
doen een activiteit met hen, gericht op hun wens en behoefte. In ons rapport zijn er voorbeelden te 
zien van deze portretten: “Sjoelen?” Dat spel waarbij je van die rondjes swipet op een plank?   
 
Tijdens de proeverij vroegen we de aanwezigen met ons mee te denken. Hoe kunnen we dit project 
nog leuker, beter en effectiever maken. En dan bekeken vanuit de gemeente, het werkveld, 
studenten en ouderen. We hebben een aantal leuke tips gekregen om verder te verkennen. 
We kregen bijvoorbeeld de tip om te kijken naar de mogelijkheden om meer opleidingen bij dit 
project te betrekken, denk aan Toegepaste Psychologie en Pedagogiek. 
En of er een koppeling gemaakt kan worden tussen de Haags Ontmoeten locaties en locaties waar 
jongeren komen. Hoe verbinden we deze doelgroepen met elkaar en wat kunnen ze voor elkaar 
betekenen? En hoe kunnen we ‘onzichtbare’ ouderen bereiken? De diversiteit onder de ouderen 
belichten. Ouderen en studenten met dezelfde interesses aan elkaar koppelen. Hoe maak je ouderen 
‘hip’?  

 

 
 

https://werkplaatssociaaldomeinzhn.nl/siteAssets/downloads/WSD_Ontmoeting%20tussen%20twee%20generaties_v6.pdf

