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126 X
MEER VEERKRACHT, 
LANGER THUIS
Een beweging op gang brengen, 
dat is wat we met Meer Veerkracht, 
Langer Thuis willen bereiken. Een 
beweging die op termijn een duur-
zaam effect heeft op de veerkracht en 
kwaliteit van leven van alleenstaan-
de, thuiswonende ouderen met een 
beperking, zodat zij zo lang mogelijk 
zelfstandig en op een prettige manier 
thuis kunnen blijven wonen. 

Dit doen we door in te zetten op de thema’s bewegen en mee-
doen. Dit zijn belangrijke leefgebieden die ook op langere termijn 
bijdragen aan zelfstandigheid. We stimuleren vernieuwing en 
helpen succesvolle aanpakken verder te verspreiden. 

Dit boekje geeft een overzicht van alle 126 projecten die met 
steun van FNO bijdragen aan meer veerkracht en 
kwaliteit van leven voor kwetsbare ouderen. Deel 1 laat alle 
projecten zien die een focus hebben op ‘meedoen’; deel 2 geeft 
de projecten weer die gericht zijn op ‘bewegen’. Naast een korte 
omschrijving van het doel van het project, staan bij elk project ook 
de contactgegevens van de projectleider, de locatie en de looptijd 
van het project.

Wij hopen dat dit boekje meer is dan alleen een projectenover-
zicht en dat jullie middels dit boekje elkaar weten te vinden en 
blijven opzoeken. Om op deze manier ervaringen te delen, inspira-
tie op te doen en elkaars netwerk en creativiteit te gebruiken.

Namens Meer Veerkracht, Langer Thuis,
Ineke Jonker, Hanneke Marcelis en Marlies Verschoor

James Wattstraat 100 
1097 DM AMSTERDAM
085  040 32 60
info@fnozorgvoorkansen.nl
www.fnozorgvoorkansen.nl

Bekijk hier de verhalen van 
Meer Veerkracht, Langer Thuis:
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Binnen Meer Veerkracht, Langer Thuis zijn in totaal zes calls 
geweest waarbij in totaal 126 projecten zijn toegekend:

Call 1
Vernieuwende en verspreidende projecten gericht op 
bewegen en/of meedoen
Toekenning op 1 juli 2015
14 projecten

Call 2
Vernieuwende en verspreidende projecten gericht op 
bewegen en/of meedoen
Toekenning op 15 december 2015
21 projecten

Call 3
Vernieuwende projecten gericht op bewegen en/of meedoen
Toekenning op 14 juni 2016
21 projecten

Call 4
Verspreidende projecten gericht op bewegen en/of meedoen 
en projecten die met het gebruik van technologie inzetten op 
bewegen en/of meedoen 
Toekenning op 19 juli 2016
20 projecten

Call 5
Vernieuwende en verspreidende projecten gericht op 
bewegen en/of meedoen
Toekenning op 19 januari 2017
22 projecten

Call 6 ouderen in dunbevolkte gebieden
Vernieuwende en verspreidende projecten gericht op bewegen 
en/of meedoen voor ouderen in dunbevolkte gebieden
Toekenning op 28 juni 2017
12 projecten

Call 6 migrantenouderen
Vernieuwende en verspreidende projecten gericht op bewegen 
en/of meedoen voor migrantenouderen
Toekenning op 28 juni 2017
16 projecten



Aller oogen zijn gericht op Kwatta    6
Amsterdam Vertelt       6
Betekenisvol in Beweging      6  
Dag!enDoen!       7
de BEP-tab       7
De Kracht van Ouderen      8
Digitale Veerkracht      8
Een praatje en een plaatje      8
Een Praatje en een Plaatje II      9
EET met je hart      9
Experiment Vitale wooncomplexen   10
Feest van Herkenning    10
Fietsen Alle Jaren     11
GAMES      11
Groen is doen     11
Gun Glans!     12
Hand in Hand op het platteland   12
Health Care Atelier HCA    13
Heel Sorghvliet kookt    13
Het gezelligheidsknopje    13
Het Gooi Leeft!     14
Integrale Wijkaanpak van en voor Ouderen  14
Jaapie verbindt!     15
Jong+Oud=Goud 3.0    15
‘Khana our Ghana’ / ‘Weer Leven’   15
Kunstcafé 55+. Verspreiding over de stad  16
KunstRoute65 Kameraden    16
Kwartiermaken, een burgerinitiatief in progress 17
Leerdamse ouderen voor elkaar!   17
maatjExtra     17
Manys?      18
Meedoen in de wijk    18
Meedoen in Grubbenvorst    19
Meedoen is de kunst    19
Meer Veerkracht Meer Glans   20
‘MET MEKAOR, VEUR MEKAOR’   20
Mijn Verhaal     20
Noaberkracht 2.0     21
Noord-Holland Verbindt - Gaat u mee op iPad?  21

Oerend Hart     22
Online meedoen in de buurt   22
Ons Raadhuis     22
Oud Geleerd Jong Gedaan    23
Ouderdom komt met vragen   23
Oudere migranten op weg naar meer veerkracht  24
Ouderen op weg naar contact   24
Plezierige activiteiten voor kwetsbare ouderen  24
Programma MeeDoen    25
Programma MeeDoen 2    25
QULI: Sociaal netwerk met Beeldbellen  26
Rilland weet ‘t     26
Samen uit, Samen genieten    27
Samenkracht 80+     27
Scherm van Ede     27
Silver Screen project: ouderen in de hoofdrol  28
Sociale activering van alleenstaande ouderen   
met een beperking    28
Strijd tegen eenzaamheid    29
Studiekring van en voor ouderen   29
Tijd voor Verzilveren    30
Uitrol Eet mee! Vaste gast    30
Veerkrachtig Jong met Oud    30
Verspreiding Bijzonder Thuisafgehaald  31
Verspreiding Grip & Glans    31
Verspreiding WijdeWijk pilot 4   32
Wat is gezond? Leren door mee te doen!  32
(W)etenstijd     32
WIJcooperatie Laak    33
ZorgSaamwonen     33

#meedoen A-Z
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ALLER OOGEN ZIJN GERICHT 
OP KWATTA 
Avant sanare
AVANTSANARE.NL 
Je levensverhaal als middel om weer mee te doen! In dit project 
wordt er gewerkt aan verbinding tussen ouderen door levensverha-
len te delen. Deelnemers werken samen aan de vormgeving en de 
verbeelding van hun levensverhaal. Het uitdragen van de verhalen 
op een creatieve manier zorgt voor (h)erkenning, gemeenschappe-
lijkheid en onderling contact.

contact     Domien Theuvenet, d.theuvenet@avantsanare.nl,        
       010-4286400 
locatie       Rotterdam 
looptijd     01-10-16 t/m 31-03-18
call 3    #vernieuwen #meedoen  

AMSTERDAM VERTELT 
Foam Fotografiemuseum Amsterdam 
FOAM.ORG 
Door ouderen te laten vertellen over hun mooie stad Amsterdam, 
komen zij uit hun isolement. Dat is het idee achter het project 
Amsterdam Vertelt. Foam Fotografiemuseum Amsterdam en de 
Openbare Bibliotheek Amsterdam brengen de verhalen van oudere 
Amsterdammers over hun stad in kaart met behulp van verhalen en 
fotografie. Naast het bevorderen van sociale interactie, inspireert dit 
project ouderen ook om vaker deel te nemen aan culturele activitei-
ten in hun eigen stad. 
 
contact    Maren Siebert, Maren@foam.org, 020-5516500
locatie      Amsterdam
looptijd     01-01-17 t/m 31-12-17 
call 5    #vernieuwen #meedoen

BETEKENISVOL IN BEWEGING 
Bewonersbedrijf Delfzijl Noord 
BEWONERSBEDRIJFDELFZIJLNOORD.NL 
Het bruist bij het bewonersbedrijf van Delfzijl. Want zij leggen zich 
niet neer bij de uitzichtloze situatie voor burgers, maar gaan samen 
aan de slag voor meer sociale samenhang. Er worden activiteiten 

georganiseerd waardoor nieuwe sociale netwerken ontstaan. 
Centraal staat dat alleenstaande ouderen met een beperking niet 
‘geholpen en verzorgd’ worden maar dat zij zelf actief bijdragen 
aan de leefbaarheid en sociale contacten in hun omgeving. Hun 
kennis en levenservaring zijn hierbij een grote inspiratiebron.
  
contact     Janneke Bos, janneke.bos@sport4connect.nl, 
    06-46131425 
locatie       Delfzijl
looptijd     01-04-15 t/m 01-12-17 
call 1         #vernieuwen #meedoen

DAG!ENDOEN! 
Stichting Welzijn Olst-Wijhe 
UTHUUS.NL 
Elke dag zien wat er te doen is in je buurt? Met Dag!enDoen! 
krijgen ouderen elke dag het aanbod van beweeg- en sociale 
activiteiten op hun tablet te zien. Met slechts een ‘druk op de knop’ 
kunnen ze zich aanmelden voor een activiteit en direct aangeven of 
ze daarvoor vervoer nodig hebben. Daarnaast kunnen gebruikers 
van dit systeem ook contact leggen met zorgleveranciers en oude-
renconsulenten, elke dag ochtendgymnastiek doen of alarm slaan 
in geval van nood. Een veelzijdig systeem dus!  
 
contact     Karin Köster, info@indeweer.nl, 06-61857239 
locatie       Olst-Wijhe
looptijd     01-09-17 t/m 01-10-18 
call dunbevolkte gebieden #vernieuwen #meedoen
 

DE BEP-TAB 
BEP-tab 
BEPTAB.NL 
Ouderen die graag (weer) in contact komen met mensen kunnen 
met de BEP-tab zelf weer controle krijgen over hun sociale netwerk. 
De BEP-tab biedt een laagdrempelige manier van videobellen, 
speciaal ontwikkeld voor ouderen met weinig kennis van compu-
terapparatuur.

contact     Mats Kwakernaak, mats@beptab.nl, 06-81554943
locatie       landelijk 
looptijd     01-12-16 t/m 01-02-18 
call 4    #verspreiden #meedoen
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DE KRACHT VAN OUDEREN
Sport Fryslân 
SPORTFRYSLAN.NL 
Ouderen in hun kracht zetten en actief laten participeren in hun 
dorp, dat is het doel van dit project van Sport Fryslân. Met behulp 
van actieve 65-plussers willen zij de talenten van de minder actieve 
ouderen aanspreken en laten zien dat meedoen in je eigen dorp ook 
een middel is om te gaan sporten en bewegen. 
 
contact     Edward Stulp, e.stulp@sportfryslan.nl, 06-12170440
locatie      Noordoost Fryslân 
looptijd    01-08-17 t/m 31-10-18 
call dunbevolkte gebieden #verspreiden #meedoen

  
DIGITALE VEERKRACHT 
Stichting CenCOR 
CENCOR.INFO 
Stichting CenCOR helpt ouderen met een beperking in buitenge-
bied de Kempen, om langer thuis te blijven wonen. Dankzij digitale 
hulpmiddelen wordt het gemakkelijker om contacten te onderhou-
den en dagelijkse activiteiten te organiseren. Veel ouderen voelen 
zich niet op hun gemak met de nieuwste technologie, en dat is 
precies waar Stichting CenCOR ouderen in ondersteunt. Belangrijke 
pijlers in dit project zijn digitaal leren communiceren en de ontwik-
keling van digitale diensten die zijn afgestemd op de behoeften van 
de ouderen zelf.  
    
contact     Patricia Braat, patricia@bteken.nl, 06-52444065
locatie      Kleine Kernen De Weebosch en Riethoven in de   
   Kempen 
looptijd    10-10-16 t/m 31-12-17
call 5   #vernieuwen #meedoen

 
EEN PRAATJE EN EEN PLAATJE 
Stichting Het Danspaleis 
HETDANSPALEIS.COM 
Let’s Dance! Een pilot voor een laagdrempelige wijkformule. Actieve 
oudere en jonge buurtbewoners gaan op bezoek bij alleenstaande 
ouderen. Samen luisteren naar muziek van toen smaakt naar meer. 
De volgende stap: erop uit, samen naar de ouderwets gezellige 
middag in Het Danspaleis. 

 
contact     Frederique Arnold, Frederique@hetdanspaleis.com,  
     06-40098267
locatie      Amsterdam en Rotterdam
looptijd    01-01-16 t/m 31-01-17 
call 2    #vernieuwen #meedoen 

EEN PRAATJE EN EEN PLAATJE II 
Stichting Het Danspaleis 
HETDANSPALEIS.COM 
Ouderen meer betrekken en uit hun isolement halen door middel 
van muziek, dat doet stichting Het Danspaleis. Want ook al houd je 
van muziek, niet iedereen durft er zelf op uit te gaan. De vrijwilli-
gers van Een Praatje en een Plaatje II gaan met een ‘mobiele huiska-
merdisco’ langs bij ouderen thuis, waarna de drempel om naar Het 
Danspaleis te gaan lager is. Zo kunnen ouderen nog meer genieten 
van muziek en samenzijn. 

contact     Josette de Vroeg, josette@hetdanspaleis.com, 
     06-24503746
locatie     Amsterdam, Rotterdam, Den Haag/Leiden, Utrecht   
        en regio Eindhoven, Den Bosch
looptijd  01-01-17 t/m 30-06-18 
call 5    #verspreiden #meedoen 

EET MET JE HART 
Stichting Met je hart 
METJEHART.NL 
Stichting Met je hart laat ouderen die zich eenzaam voelen weer 
genieten. Van mooie momenten én van nieuwe vriendschappen. 
Dat doen we door regelmatig waardevolle ontmoetingen voor hen 
te organiseren. Daarnaast inspireert Met je hart inwoners om zelf 
in actie te komen tegen eenzaamheid. Binnen het project Meer 
Veerkracht Langer Thuis willen we uiteindelijk uitbreiden naar 20 
gemeenten in Nederland. 

contact     Femke Lagerweij-Maas, femke@metjehart.nl,
    06-51308263
locatie       Utrecht, Den Bosch, Vught, Boxtel, Oisterwijk,                 
    Tilburg, Goirle, De Bilt, Breda, Maastricht, Eindhoven,   
      Waalre, Dongen, Noordwijkerhout, Nijmegen en VeghelM
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looptijd     01-07-15 t/m 30-09-17 
call 1    #verspreiden #meedoen 

EXPERIMENT VITALE WOON-
COMPLEXEN- EN GEMEENSCHAPPEN 
Platform 31 
PLATFORM31.NL 
Hoe maak je optimaal gebruik van de gemeenschappelijke ruimte 
bij zelfstandige woonvormen voor senioren? In acht experimenten 
bekijken we welke manieren er zijn om een wooncomplex vitaal 
te maken en te houden, zodat de alleenstaande ouderen die in 
het complex of in de buurt wonen, mee kunnen blijven doen. Het 
doel is om woongemeenschappen weer op te laten bloeien door 
onderling contact te stimuleren, eenzaamheid te verminderen en 
te zorgen dat ouderen elkaar kunnen helpen met dagelijkse klusjes 
en boodschappen. Straks weten we waar welke aanpak met welke 
partijen het meest succesvol is. 

contact     Annette Duivenvoorden, annette.duivenvoorden@  
   platform31.nl, 070-3028484
locatie      Landelijk, 8 pilots
looptijd    01-09-15 t/m 01-09-17 
call 1   #vernieuwen #meedoen 

FEEST VAN HERKENNING
VUmc
VUMC.NL/AFDELINGEN/METAMEDICA/ 
Feest van Herkenning nodigt Zeelandse ouderen uit die op zoek 
zijn naar een inspirerende dagbesteding om mee te doen met hun 
al bestaande activiteiten. Lezingen, herinneringssessies en muziek, 
er komt van alles aan bod! De afdeling Metamedica van het Vumc 
begeleidt de vrijwilligersorganisatie en zal naar aanleiding van dit 
project een methodologie opstellen die andere dunbevolkte gebie-
den ook kunnen implementeren. 

contact     Elena Bendien, e.bendien@vumc.nl, 06-15370123
locatie      Provincie Zeeland
looptijd    01-07-17 t/m 31-10-18 
call dunbevolkte gebieden #vernieuwen #meedoen 

FIETSEN ALLE JAREN 
Fietsersbond 
FIETSERSBOND.NL 
Een succesvol Deens initiatief wordt in Nederland geïntroduceerd. 
Ouderen die zelf niet meer kunnen fietsen, kunnen er nog op uit in 
deze Riksja. Genieten van de buitenlucht en een ontmoeting met de 
senior fietschauffeur en je medepassagier. 

contact     Henk Zandvliet, h.zandvliet@fietsersbond.nl, 
    030-2211165
locatie       Landelijk
looptijd     01-01-16 t/m 31-12-17 
call 2    #verspreiden #meedoen 

GAMES 
GGzE 
GGZE.NL 
GAMES = Gaan, Alleenstaande ouderen, Met, Elkaar, Sociale 
interactie aan. In dit project wordt het sociale netwerk van ouderen 
met een beperking versterkt door het gezamenlijk ontdekken van 
een ‘Digitale Belevingstafel’. Samen met ouderen wordt een game 
ontwikkeld die toegankelijk is voor ouderen met een beperking. 

contact     Meddy Weijmans, Meddy.Weijmans@GGZE.nl, 
    06-83669479 
locatie       Eindhoven
looptijd     01-09-16 t/m 31-12-17 
call 3    #vernieuwen #meedoen 

GROEN IS DOEN! 
Centrum Media & Gezondheid 
MEDIA-GEZONDHEID.NL 
In de pilot Groen is Doen! komen ten minste vijftig alleenstaande 
ouderen met één of meer beperkingen met elkaar in contact om 
hun passie voor groen met elkaar te delen. Meedoen met Groen is 
Doen is laagdrempelig, geschikt voor ouderen met diverse ach-
tergronden en beperkingen en gebaseerd op het begrip positieve 
gezondheid: veerkracht en eigen regie staan voorop. 

M
EE

R 
VE

ER
K

RA
C

H
T,

 L
A

N
G

ER
 T

H
U

IS
   

   
   

pr
oj

ec
te

n 
#m

ee
do

en
 



14 15

contact     Hester Hollemans, hollemans@media-gezondheid.nl,   
        0182-549445
locatie       Gouda
looptijd     01-09-16 t/m 28-02-18
call 3    #vernieuwen #meedoen  

 
GUN GLANS! 
Stichting Viven 
VIVEN.NL 
Zo wordt meedoen makkelijker en leuker! Meedoen betekent 
dat alleenstaande ouderen zich niet afgeschreven voelen, maar 
met zelfvertrouwen initiatief blijven nemen, om deel uit te maken 
van het leven om hen heen. GRIP&GLANS is een effectieve cursus 
die ouderen aanzet tot een positieve mindset en hen handvatten 
aanreikt voor participatie. GRIP&GLANS wordt nu verspreid onder 
alleenstaande ouderen met een beperking. 

contact     Hellen van Lienden, hellen@viven.nl,    
    06-24187800
locatie      Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel
looptijd    01-10-15 t/m 30-09-17
call 1   #verspreiden #meedoen   

HAND IN HAND OP HET PLATTELAND 
Plattelandsjongeren.nl 
PLATTELANDSJONGEREN.NL 
‘Hand in hand op het platteland’ stimuleert contacten tussen alleen-
staande, zelfstandig op het platteland wonende ouderen met een of 
meerdere beperkingen en plattelandsjongeren. Gezamenlijk worden 
activiteiten opgezet die alleenstaande ouderen verbonden houdt 
met hun buurtbewoners. 

contact     Marijtje Mur, marijtje@plattelandsjongeren.nl, 
    030-2769869
locatie       Startend in drie lokale plattelandsgebieden
looptijd     01-07-16 t/m 31-12-17
call 3    #vernieuwen #meedoen 

HEALTH CARE ATELIER HCA 
NOMB netwerk oudere migranten Brabant 
NOMB.NL 
Samen met oudere alleenstaande migranten worden activiteiten 
georganiseerd, die erop gericht zijn sociale veerkracht en mobiliteit 
te versterken. Hierbij wordt de methode SPIL gebruikt: Senioren 
Plaatsen zelf hun Informatie in Leerprocessen. Dit zorgt voor positie-
ve gezondheidseffecten, zelfvertrouwen en minder eenzaamheid. 

contact     Canan Yenice, canan.yenice@nomb.nl, 
    06-37277001 
locatie       vijf Gemeenten in Noord Brabant
looptijd     01-09-16 t/m 01-09-17
call 3    #vernieuwen #meedoen 

HEEL SORGHVLIET KOOKT 
Zorggroep Meander 
ZGMEANDER.NL 
Samen eten verbindt, ook tussen mensen van verschillende ge-
neraties. Daarom wordt bij het project Heel Sorghvliet Kookt van 
Zorggroep Meander door (kwetsbare) jongeren en ouderen sámen 
gekookt. Tijdens maaltijdkringen leren de deelnemers van elkaar en 
wordt er veel waarde gehecht aan de kracht, wijsheid en levens-
ervaring van zowel de ouderen als de jongeren. Met respect en 
wederkerigheid samen eten; daar draait het in dit project om. 

contact     Gepke Scheringa, g.scheringa@zgmeander.nl, 
    059-8686868
locatie       Veendam
looptijd     01-05-17 t/m 31-10-18
call 5    #vernieuwen #meedoen 

HET GEZELLIGHEIDSKNOPJE
GGD Zeeland 
GGDZEELAND.NL 
Het idee voor het Gezelligheidsknopje is ontstaan uit een eerder 
project van FNO zorg voor kansen, waarbij leerlingen van de Pontes 
scholengroep in gesprek gingen met ouderen over hun behoeftes. 
Eenzaamheid blijkt een groot probleem. De ontwerpers van het 
knopje willen zorgen voor een laagdrempelige manier om met 
andere mensen in contact te komen en afspraken te maken.  M
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contact     Fenna Boeke, fenna.boeke@ggdzeeland.nl, 
    06-57984392 
locatie       Zeeland
looptijd     01-04-17 t/m 31-05-18
call 5    #vernieuwen #meedoen 
 

HET GOOI LEEFT! 
Amaris Zorggroep 
AMARIS.NL 
‘Het Gooi Leeft!’ is gericht op het bevorderen van de veerkracht 
van zelfstandig wonende ouderen. Vooral door het versterken van 
sociale samenhang, sociale contacten. Bij de pilot in Naarden wordt 
gebruik gemaakt van bouwstenen van de potentieel succesvolle 
aanpak ‘Kerkelanden Leeft!’ (Hilversum). 

contact     Doret Brandjes, Doret.brandjes@izovator.nl, 
    06-51532055 
locatie      Wijken Oranje Nassaupark en Vierhoven in Naarden
looptijd    15-08-15 t/m 14-08-17
call 1   #verspreiden #meedoen

  
INTEGRALE WIJKAANPAK VAN EN 
VOOR OUDEREN 
Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg 
BMG.EUR.NL 
Op twee pilotlocaties (Elburg en Bergen op Zoom) formuleren 
alleenstaande ouderen met een beperking wat er in hun ogen nodig 
is om ‘mee te kunnen doen’.  Met een actieplan vol oplossingen, 
gaan ouderen in hun eigen wijk aan de slag.  Instituut Beleid & Ma-
nagement Gezondheidszorg begeleidt het proces en de voortzetting 
naar wijkteams en gemeenten, voor borging en verspreiding. 

contact     Hanna van Dijk, hanna.vandijk@bmg.eur.nl, 
    010-4089577 
locatie      Gemeente Elburg en Bergen op Zoom
looptijd    01-03-17 t/m 01-03-18
call 5   #vernieuwen #meedoen 

JAAPIE VERBINDT! 
Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe 
ZZWD.NL 
Communicatie en sociale activatie, dát wil Jaapie Verbindt! Door 
middel van een beeldscherm en portaal worden alleenstaande 
ouderen met een beperking ondersteund om zo zelfstandig en zelf-
redzaam mogelijk te blijven. Via het beeldscherm en de app kunnen 
ouderen bijvoorbeeld beeldbellen met familie of verpleegkundigen, 
maar ook hulp krijgen bij het structureren van hun dag of zien 
welke activiteiten er in de buurt te doen zijn.

contact     Janneke Schieving, j.schieving@zzwd.nl, 
    088-9684099 
locatie       Zuidwest-Drenthe, start in Gemeente Westerveld
looptijd     31-5-2017 t/m 30-11-2018
call 5    #verspreiden #meedoen

  
JONG+OUD=GOUD 3.0 
Stichting SeniorenStudent 
STICHTINGSENIORENSTUDENT.NL 
Studenten worden op basis van gedeelde interesses gekoppeld aan 
senioren. Minimaal één jaar gaan senior en student samen activi-
teiten ondernemen: culturele uitjes, werken in de tuin of samen 
filosoferen. De inhoud van de activiteiten wordt bepaald door de 
overeenkomstige behoeften en interesses, ook als het gaat om 
praktische hulp.
 
contact     Lotte van Oudheusden, lotte@seniorenstudent.nl,   
    020-3080916
locatie       regio’s Amsterdam, Rotterdam, Utrecht
looptijd    19-11-16 t/m 15-06-18
call 4   #verspreiden #meedoen

 
‘KHANA OUR GHANA’ / ‘WEER LEVEN’ 
Stichting Florence Wenst 
FLORENCE.NL/FLORENCEWENST 
Woonzorgcentrum Jonker Frans wil migrantenouderen in de multi-
culturele wijk Regentesse/Valkensboskwartier in Den Haag bereiken. 
Het doel van het project is het verbeteren van de mobiliteit en 
vitaliteit van deze ouderen door ze te motiveren mee te doen met 

M
EE

R 
VE

ER
K

RA
C

H
T,

 L
A

N
G

ER
 T

H
U

IS
   

   
   

pr
oj

ec
te

n 
#m

ee
do

en
 



18 19

activiteiten en een podium te bieden. Belangrijk daarbij is dat het 
initiatief voor zover mogelijk vanuit de doelgroep zelf komt. 

contact     Milly Abdoelhak, Milly.Abdoelhak@Florence.nl, 
  06-19561346
locatie      Den Haag 
looptijd    04-09-17 t/m 03-09-18
call migrantenouderen #vernieuwen #meedoen

 
KUNSTCAFÉ 55+ 
VERSPREIDING OVER DE STAD 
Kunstbedrijf Arnhem 
KUNSTBEDRIJFARNHEM.NL 
Kunstcafé 55+ is een maandelijks terugkerende activiteit voor oude-
ren in een prettige en gastvrije setting, waar kunst en ontmoeting 
centraal staan. Hier wordt kennis gemaakt met diverse kunstdisci-
plines, door het bezoeken van musea en concerten, maar ook door 
workshops. Het doel is ouderen uit te dagen om nieuwe dingen te 
beleven en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. 

contact     Ineke Tegelaar, Ineke.tegelaar@kunstbedrijfarnhem.nl                    
    06-22959080 
locatie       Arnhem 
looptijd     01-09-16 t/m 28-02-18
call 4    #verspreiden #meedoen
 
 
KUNSTROUTE65 KAMERADEN 
Stichting STRP 
STRP.NL 
KunstRoute65 Kameraden begeleidt en stimuleert ouderen om 
innovatieve culturele activiteiten te bedenken en te organiseren voor 
hun eigen wijk. Bij een eerder succesvol project, werden ouderen 
echt mee op pad genomen om de nieuwste ontwikkelingen op het 
gebied van design en technologie in Eindhoven te ontdekken. Nu 
zijn ouderen – op hun eigen verzoek - zelf aan zet. 

contact     Shirley Hendrikse, shirley@strp.nl, 040-2367228
locatie      Eindhoven, Veldhoven en omgeving 
looptijd    01-11-16 t/m 31-12-17
call 5   #vernieuwen #meedoen 

KWARTIERMAKEN, EEN BURGER-
INITIATIEF IN PROGRESS 
Stichting BangsaDunia 
BANGSADUNIA.NL 
Stichting BangsaDunia wil een cultuurspecifieke community opzet-
ten waarin eerste generatie Indische en Molukse ouderen zich veilig 
voelen. Door middel van een laagdrempelige, cultuurspecifieke aan-
pak zal dit project activiteiten aanbieden op een manier die aansluit 
bij de wensen, mogelijkheden en gewoonten van deze ouderen. De 
doelgroep wordt nauw betrokken bij de keuzes voor en het realise-
ren van de activiteiten. 

contact     Dhian Sioe Lie, info@bangsadunia.nl, 06-23714765
locatie      Arnhem
looptijd    14-08-17 t/m 31-10-18
call migrantenouderen #vernieuwen #meedoen

 
LEERDAMSE OUDEREN VOOR ELKAAR! 
Stichting Dienstwerk 
DIENSTWERK.NL 
Innovatie in Leerdam, de krachten worden gebundeld! Alleenstaan-
de ouderen hoeven het niet alleen te doen, maar gaan elkaar in 
groepen ondersteunen. In deze ‘zelfhulpformule’ heeft elke groep 
een trekker. Deze treedt ook op als wijkhulp voor een bredere groep 
alleenstaande ouderen die niet direct in groepsverband mee willen 
doen, maar wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Hiermee 
wordt het netwerk groter en kunnen ouderen zelf bepalen welke 
mate van steun ze prettig vinden. 

contact     Dianne Nicolai, dianne.nicolai@dienstwerk.nl, 
    0345-533933  
locatie       Leerdam 
looptijd     01-09-15 t/m 01-10-17
call 1    #vernieuwen #meedoen

  
MAATJEXTRA 
Moves4vitality 
MOVES4VITALITY.NL 
Een positieve beweging doorgeven van maatje op maatje, dat is het 
doel van dit project. Een vitale senior wordt maatje van een minder 
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vitale senior en stimuleert de ander om mee te doen met een 
activiteit: samen bewegen, dansen of wandelen, of samen koken 
en eten. Zo zal de minder vitale senior uiteindelijk zelf vitaal genoeg 
worden om een nieuw maatje te stimuleren en te motiveren. 

contact     Djamila Abdoelhak, dmvitaliteit9@gmail.com, 
    06-19561346  
locatie       Den Haag 
looptijd     22-08-16 t/m 15-08-17
call 3    #vernieuwen #meedoen

 
MANYS? 
Stichting Attifa
ATTIFA.NL 
Marokkaanse ouderen vertellen in “Manys?” het verhaal van hun 
migratie aan jongvolwassenen. Korte filmpjes van de gesprekken en 
een videorapportage over de verschillen tussen deze twee genera-
ties worden via social media verspreid, met als doel landelijk aan-
dacht te genereren voor Marokkaanse ouderen en hun verhalen.  

contact     Abdelkader Tahrioui, a.tahrioui@attifa.nl, 
    06-41725176
locatie       Utrecht
looptijd     01-07-17 t/m 01-11-18
call migrantenouderen #verspreiden #meedoen

 
MEEDOEN IN DE WIJK 
Radboud UMC 
RADBOUDMC.NL 
‘Meedoen in de wijk’ is de naam van een adviesraad waarin zowel 
ouderen met een verstandelijke beperking, autisme of niet-aan-
geboren hersenletsel zitten alsook hun begeleiders en hun bu-
ren. Tijdens maandelijkse bijeenkomsten wordt de behoefte aan 
maatschappelijke participatie en bestaande interventies besproken. 
In samenwerking met de adviesraad en een ervaringsdeskundige 
co-onderzoeker, ontwikkelt Radboudumc een meetinstrument voor 
maatschappelijke participatie en een interventie die aansluit bij de 
behoeften van de doelgroep. 

contact     Geraline Leusink, geraline.leusink@radboudumc.nl  
    024-3655746 

locatie       Gelderland e.o. 
looptijd     01-06-17 t/m 31-12-18
call 5    #vernieuwen #meedoen

 
MEEDOEN IN GRUBBENVORST 
Gemeente Horst aan de Maas 
HORSTAANDEMAAS.NL
Grubbenvorst-Online is een digitaal dorpsplein dat in dit project 
wordt doorontwikkeld, opgeschaald en verspreid. Eenvoudig sociale 
contacten leggen, gebruik maken van lokale voorzieningen en op 
basis van wederkerigheid volwaardig meedoen in de omgeving, dat 
wil Gemeente Horst aan de Maas bereiken in dit Limburgse kerk-
dorp. 

contact     Peter Jacobs, p.jacobs@horstaandemaas.nl, 
    06-35115774
locatie       Grubbenvorst 
looptijd    01-07-17 t/m 31-10-18
call dunbevolkte gebieden #verspreiden #meedoen

  
MEEDOEN IS DE KUNST 
Stichting Vier het Leven 
4HETLEVEN.NL 
Bij Vier het Leven vergroten vitale ouderen het netwerk van al-
leenstaande, minder mobiele ouderen in een kwetsbare situatie, 
door ze mee uit te nemen naar theater- en concertzaal. Oude-
ren worden zelf betrokken bij het samenstellen van het aan-
bod. Vanuit een groeiende doelgroep en een groeiende vraag 
gaat Vier het Leven haar aanbod verder uitbreiden, zodat ook 
bioscoop- en museumbezoek mogelijk worden. Vier het leven is 
er dan voor meer alleenstaande ouderen, door meer ouderen en 
op meer culturele locaties! 

contact     Eveline van der van der Stuyt, eveline@4hetleven.nl  
    06-24273733
locatie       Landelijk 
looptijd     01-07-15 t/m 30-06-17
call 1    #verspreiden #meedoen
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MEER VEERKRACHT MEER GLANS 
Kwartier Zorg & Welzijn 
KWARTIERZORGENWELZIJN.NL 
Genieten van je oude dag en ook op hoge leeftijd nog een zinvol 
leven leiden zijn niet altijd vanzelfsprekend. Bij Meer Veerkracht 
Meer Glans worden de bewezen effectieve interventies “Welzijn op 
Recept”, “Grip&Glans” en “Zicht op Evenwicht” gecombineerd en 
geïntegreerd. Hiermee wil Kwartier Zorg & Welzijn ouderen die dat 
nodig hebben een duwtje in de rug geven en zo bijdragen aan hun 
kwaliteit van leven. 

contact     Hans Raspe, h.raspe@kwartierzorgenwelzijn.nl, 
    059-8364927
locatie       Gemeente Hoogezand-sappemeer
looptijd     01-05-17 t/m 01-11-18 
call 5    #verspreiden #meedoen

MET MEKAOR, VEUR MEKAOR
Stichting VanHarte 
RESTOVANHARTE.NL
De eettafelformule van Resto van Harte in het Drentse Zwiggel-
te! Er wordt een ontmoetingsplatform ontwikkeld met dorps-
bewoners en verschillende lokale organisaties. Want met een 
sterke samenredzaamheid in het dorp, hoef je als oudere met 
een beperking niet alleen thuis te zitten. 

contact     Daphne Callee, d.Callee@restovanharte.nl,
    06-46216757
locatie       Zwiggelte, in gemeente Midden-Drenthe
looptijd     04-01-16 t/m 28-02-17
call 2    #vernieuwen #meedoen

MIJN VERHAAL 
Rik Moonen - Stadstrainer 
RIKMOONEN.NL 
In Mijn Verhaal brengen ouderen door middel van foto’s en korte 
verhalen in beeld wat zij belangrijk vinden in hun leven. Naar 
aanleiding van hun interesses en behoeften wordt gekeken naar 
de mogelijkheid om duurzame verbindingen te maken met andere 
ouderen uit de wijk. Zo krijgen alleenstaande ouderen handvatten 
om weer mee te doen in de maatschappij. 

contact     Rik Moonen, info@rikmoonen.nl, 06-21685168
locatie      Rotterdam Hilligersberg-Schiebroek, BAR gemeente,   
       twee wijken in Amsterdam
looptijd    23-01-17 t/m 31-05-17 
call 5   #vernieuwen #meedoen

NOABERKRACHT 2.0 
DorpsbelangWiteveen 
DORPSBELANGWITTEVEEN.NL 
Zelforganisatie van “het grijze kapitaal” door Witteveense 
kwetsbare ouderen te verbinden met vitale senioren. Twee 
ambassadeurs met deskundigheid op het gebied van zorg en 
welzijn, doen een beroep op alle dorpsbewoners om de sa-
menredzaamheid, en daardoor de zelfredzaamheid, en (sociale) 
gezondheid te vergroten.

contact     Roos Glastra, glastra.rosa@gmail.com, 06-53766597
locatie       Witteveen
looptijd    01-10-16 t/m 01-04-18 
call 3    #vernieuwen #meedoen 

 
NOORD-HOLLAND VERBINDT - 
GAAT U MEE OP IPAD?
Stichting Noord-Holland Verbindt 
NEDERLANDVERBINDT.NL 
Ouderen worden door de jonge generatie wegwijs gemaakt in het 
gebruik van tablets, door twaalf bijzondere ontmoetingen: jong en 
oud, vraag en aanbod treffen elkaar in deze informatiemaatschap-
pij. 

contact     Jolande Verhulst, 06-22905664
     jolande.verhulst@noordhollandverbindt.nl
locatie       provincie Noord-Holland
looptijd     01-04-16 t/m 31-03-18 
call 2    #verspreiden #meedoen 
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OEREND HART 
Stichting Fit-ART 
FITART.NL 
Alleenstaande ouderen (her)ontdekken hun talenten tijdens een cre-
atief proces, met als eindresultaat vijf voorstellingen voor maarliefst 
1500 mensen. Samenwerking met en ondersteuning door kunst-
professionals, vrijwilligers en jongeren zorgt voor uitwisseling en 
nieuwe contacten over grenzen van generaties heen 

contact     Tineke Posthumus, tinekeposthumus@fitart.nl, 
    0545-481313
locatie       Lochem en Zutphen
looptijd     01-10-16 t/m 28-02-18 
call 3    #vernieuwen #meedoen 

 
ONLINE MEEDOEN IN DE BUURT 
Stichting BuurtWelzijn 
MIJNBUURTWELZIJN.NL 
Een online buurtplatform waar buurtgenoten zelf nieuws, activi-
teiten en vraag&aanbod kunnen delen. Het gebruiksgemak van 
de website is medebepaald door een denktank van 65-plussers, 
waardoor ook laaggeletterde ouderen online kunnen meedoen. In 
het buurthuis om de hoek is er elke week gelegenheid voor trainin-
gen, hulp of het beantwoorden van vragen, waardoor ook sociale 
contacten meer kans krijgen.

contact     Marit Oude Engberink, 06-15191740,
    m.engberink@mijnbuurtwelzijn.nl
locatie       Utrecht
looptijd     01-10-16 t/m 01-10-17 
call 4    #verspreiden #meedoen 

 
ONS RAADHUIS 
Stichting Het Raadhuis 
ONSRAADHUIS.COM 
Bewegen in de breedste vorm van het woord: fysieke beweging, 
sociale beweging, cognitieve beweging en maatschappelijke bewe-
ging, dat is het Raadhuis. Het biedt een laagdrempelige mogelijk-
heid voor alleenstaande ouderen met een beperking om activiteiten 
te ondernemen, die ze zelf kunnen uitkiezen. Er is begeleiding 
aanwezig, maar vrijheid in komen en gaan staat voorop. 

contact     Ester Bertholet, e.bertholet@pogb.nl, 06-10569044
locatie      Velp
looptijd    01-01-16 t/m 01-12-17 
call 2   #vernieuwen #meedoen 
 
 
OUD GELEERD JONG GEDAAN 
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan
OUDGELEERDJONGGEDAAN.NL 
Een brug tussen oud en jong. Studenten geven colleges voor 
ouderen, die hiermee een podium krijgen om kennis te delen, en in 
contact te komen met elkaar en met een jongere generatie. Want 
mindervalide senioren die nog lang niet uitgeleerd zijn, worden zo 
op hun intellectuele vermogens aangesproken, in plaats van op hun 
zorgvraag.
 
contact     Ilse Nieuwland, ilse@ogjg.nl, 06-50488068 
locatie       Noord- en Zuid- Holland, Utrecht, Noord-Brabant,   
    Flevoland
looptijd     01-01-16 t/m 31-12-17 
call 2    #verspreiden #meedoen 

OUDERDOM KOMT MET VRAGEN 
SPIOR 
SPIOR.NL 
SPIOR wil sociaal isolement onder migrantenouderen tegengaan en 
hun zelfredzaamheid vergroten. Met dit project wordt een metho-
diekbeschrijving ontwikkeld die zich specifiek richt op islamitische 
ouderen en hen ondersteuning biedt bij zingeving en levensvragen. 
Door middel van informatie- en ontmoetingsbijeenkomsten wordt 
informatie voor deze methodiek verzameld, die uiteindelijk ook 
beschikbaar komt voor verdere verspreiding. 

contact     Marianne Vorthoren, m.vorthoren@spior.nl, 
    010-4666989 
locatie       Rotterdam-Rijnmond
looptijd     01-10-17 t/m 31-10-18 
call migrantenouderen #verspreiden #meedoen 
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OUDERE MIGRANTEN OP WEG 
NAAR MEER VEERKRACHT  
GGD Amsterdam 
GGD.AMSTERDAM.NL 
GGD Amsterdam wil samen met oudere migranten een op maat 
gemaakte aanpak ontwikkelen die de veerkracht van ouderen met 
een Afghaanse of Marokkaanse achtergrond vergroot. Een belang-
rijk uitgangspunt van dit project is de actieve betrokkenheid van de 
doelgroep gedurende het hele traject. Methodiek en (wetenschap-
pelijke) kennis worden samengebundeld om een goed onderbouwd 
interventieprogramma te ontwikkelen dat uiteindelijk ook door 
anderen kan worden geïmplementeerd.  

contact     Fatima El Fakiri, fefakiri@ggd.amsterdam.nl,
    06-22922292
locatie       Amsterdam
looptijd     03-07-17 t/m 01-11-18 
call migrantenouderen #vernieuwen #meedoen

 
OUDEREN OP WEG NAAR CONTACT 
Zet 
WIJZIJNZET.NL 
Vraag en aanbod op het gebied van vervoer in drie Brabantse 
krimpgemeenten worden bij elkaar gebracht door stichting Zet. Met 
behulp van de succesvolle methode “Mobiliteit en Eenzaamheid” 
helpen intermediairs ouderen beter gebruik te maken van bestaan-
de vervoersmogelijkheden, waardoor zij (sociaal) actief kunnen 
blijven. 

contact     Kamieke van de Riet, kriet@wijzijnzet.nl, 062670221
locatie       Brabant
looptijd    01-07-17 t/m 31-10-18 
call dunbevolkte gebieden #verspreiden #meedoen

PLEZIERIGE ACTIVITEITEN VOOR 
KWETSBARE OUDEREN 
HAN Sport en Bewegen 
HAN.NL 
De vraag van ouderen staat voorop! Door de succesvolle ‘Plezierige 

Activiteiten Methode’ aan te passen worden ook alleenstaande 
ouderen met een beperking weer uitgedaagd om dingen te gaan 
doen die ze altijd graag deden. Daarbij is het interessant om te kij-
ken of het uitmaakt met wie de ouderen het samen doen: mantel-
zorger, vrijwilliger of verzorgende.

contact     Sanne Gielen, Sanne.Gielen@han.nl, 06-21621261
locatie      Regio Nijmegen
looptijd    01-01-16 t/m 31-07-17 
call 2    #vernieuwen #meedoen
 
 
PROGRAMMA MEEDOEN, HET GEVOEL 
DAT IK ER WEER BIJ HOOR 
WMO Radar 
WMORADAR.NL 
Empowerment betekent voor deze groep Rotterdamse ouderen: 
“Het gevoel hebben dat ik er weer bij hoor”. Ouderen in Rotter-
dam gaan met professionele ondersteuning zelf aan de slag met 
het opzetten van een activiteitenprogramma. De activiteiten bieden 
alleenstaande ouderen de mogelijkheid om weer samen iets te 
doen. Omdat de ouderen zelf eigenaar worden van het programma 
belooft deze innovatieve opzet een blijvend aanbod voor senioren 
te bieden.  

contact     Cindy Vos, C.Vos@wmoradar.nl, 06-53507350
locatie      Rotterdam
looptijd    03-08-15 t/m 31-08-17 
call 1    #vernieuwen #meedoen
 
 
PROGRAMMA MEEDOEN, HET GEVOEL 
DAT IK ER WEER BIJ HOOR 2 
Stichting Radar Wmo diensten 
WMORADAR.NL 
Na een succesvol project dat gestart is in 2015, breidt stichting 
Radar Wmo diensten hun concept uit van het centrum Rotterdam 
naar de rest van het land. De kern van het project is senioren zelf 
hun activiteiten te leren organiseren en uitvoeren. Met dit vervolg-
project wil Radar Wmo de opgebouwde expertise delen zodat er 
nog veel meer laagdrempelige, vrijblijvende activiteiten kunnen 
worden georganiseerd door en voor alleenstaande ouderen in het 
hele land. 
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contact     Cindy Vos, C.Vos@wmoradar.nl, 06-53507350
locatie       Zowel lokaal, in Rotterdam, als landelijk
looptijd     24-01-17 t/m 31-12-17 
call 5     #verspreiden #meedoen

 
QULI: SOCIAAL NETWERK MET 
BEELDBELLEN 
Quli BV
QULI.NL 
Het reeds bestaande Quli platform wordt gebruiksvriendelijker 
ingericht. De oudere wordt stap-voor-stap geholpen met het in-
richten en samenstellen van het sociale netwerk en het gebruik van 
het platform. Het uitvoeren van kleine opdrachten om het sociale 
netwerk te versterken, zorgt ervoor dat de oudere de technologie 
steeds beter onder de knie krijgt, en dus steeds zelfstandiger aan de 
slag kan. 

contact     Sascha  Honing, sascha.honing@quli.nl, 
    06-12961983
locatie       Landelijk
looptijd    20-07-16 t/m 01-06-18 
call 4     #vernieuwen #meedoen

  
RILLAND WEET ‘T 
GGD Zeeland 
GGDZEELAND.NL 
Het project Levend lab vormt de structuur waarbinnen samen met 
zelfstandig wonende 65+ers uit het dorp in Rilland, een levend labo-
ratorium wordt gecreëerd. Op deze centrale plek in het dorp komen 
mensen met elkaar in gesprek, bepalen zij samen waar behoefte 
aan is en krijgen zij de gelegenheid technologische hulpmiddelen 
zelf uit te proberen.

contact     Leonie Ernst, leonie.ernst@ggdzeeland.nl, 
    06-30999344
locatie       Rilland
looptijd     01-10-16 t/m 01-04-18 
call 4     #vernieuwen #meedoen

 

SAMEN UIT, SAMEN GENIETEN - VIER 
HET LEVEN IN KRIMPREGIO’S  
Stichting Vier het Leven 
4HETLEVEN.NL 
Een avondje naar het theater of een bezoekje aan een museum? 
Voor veel ouderen is dit niet meer vanzelfsprekend. Stichting 
Vier het Leven zorgt ervoor dat ouderen in krimpgebieden van 
Noord-Nederland, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg er toch lek-
ker op uit kunnen door vrijwilligers in te schakelen die de ouderen 
ophalen en ook weer veilig naar huis brengen. 

contact     Annerieke Vonk, annerieke@4hetleven.nl, 
   06-54766546
locatie      Noord Nederland, Zuid-Limburg en 
    Zeeuws-Vlaanderen
looptijd    01-04-17 t/m 01-11-18 
call dunbevolkte gebieden #verspreiden #meedoen

 
SAMENKRACHT 80+ 
Stichting Woonservicewijken Escamp 
WOONSERVICEWIJKEN.NL 
Samenkracht 80+ is een methodiek  om 80+ ouderen zelf van 
betekenis te laten zijn voor hun eigen woon- en leefomgeving.  
Via de methodiek  ‘Atelier’, methodiek van  activerende dialoog, 
wordt een podium gecreëerd waarop 80+ ouderen hun wensen en 
mogelijkheden op het gebied van ‘meedoen en van betekenis zijn’ 
met elkaar en met vertegenwoordigers van lokale instituties kunnen 
delen. 
contact     Loes Hulsebosch, wsw@hm-advies.nl, 
    079-3318082
locatie       Landelijk
looptijd     01-09-16 t/m 01-03-18 
call 4    #verspreiden #meedoen

  
SCHERM VAN EDE 
Coöperatie Vereniging Scherm van Ede i.o. 
SCHERMVANEDE.NL 
Na de succesvolle introductie van een digitaal platform voor Edese 
ouderen in het voorjaar van 2015 is er nu een vervolgproject 
gestart. Scherm van Ede helpt ouderen om hun sociale netwerk op 
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te bouwen, te onderhouden en te versterken. Dit laagdrempelige 
digitale platform versterkt kwetsbare burgers in de gemeente Ede 
en kan nu nog verder worden ontwikkeld. 

contact     Wil Philipsen, wil@fresh-idea-factory.nl, 
    057-3764001
locatie       Gemeente Ede
looptijd    01-02-17 t/m 30-06-18 
call 5    #verspreiden #meedoen

 
SILVER SCREEN PROJECT: 
OUDEREN IN DE HOOFDROL 
GGD Amsterdam 
GGD.AMSTERDAM.NL 
Ouderen werken samen met filmdeskundigen aan maandelijkse fil-
mactiviteiten: (speel)films over ouder worden, in een diversiteit aan 
invalshoeken en genres. Na afloop een nagesprek, met een hapje en 
een drankje. Een mooi moment van inspiratie en bezinning en een 
kans om nieuwe mensen te leren kennen!
 
contact     Astrid van Ketel, avketel@ggd.amsterdam.nl              
        06-22922272
locatie       Amsterdam, (Olympisch Kwartier en ‘t Hoeckhuys)
looptijd     19-09-16 t/m 19-03-18 
call 3    #vernieuwen #meedoen

  
SOCIALE ACTIVERING VAN 
ALLEENSTAANDE OUDEREN MET 
EEN BEPERKING 
Stichting OOPOEH
OOPOEH.NL 
Opa’s en Oma’s Passen Op Een Huisdier! Ouderen in Nederland 
beschikken over een grote dosis levenservaring, energie en 
kennis en benutten die graag op een leuke en zinvolle manier. 
Stichting Oopoeh brengt ze in contact met een oppashuisdier 
en slaat drie vliegen in één klap: ouderen helpen aan meer 
gezelschap en beweging, huisdieren helpen aan de aandacht en 
verzorging die zij nodig hebben en baasjes helpen aan een be-
trouwbare oppas. Met steun van Meer Veerkracht, Langer Thuis 
gaat Oopoeh zich specifiek inzetten voor alleenstaande ouderen 
met een beperking. 

contact     Liesbeth Noorman, liesbeth@oopoeh.nl, 
    020-7853745
locatie       Noord en Zuid Holland
looptijd     01-10-15 t/m 01-07-17 
call 1    #verspreiden #meedoen

STRIJD TEGEN EENZAAMHEID 
Stichting Informele Zorg Twente 
SIZTWENTE.NL 
De stichting heeft de handen ineengeslagen met Bak&Praat. Samen 
zorgen ze er voor dat alleenstaande ouderen niet vereenzamen. 
Het vehikel: samen koken en samen eten. Groepen ouderen gaan 
samen in de keuken aan de slag. En voor wie slecht ter been is, aan 
vervoer is ook gedacht. 

contact     Alina Fazal, a.fazal@siztwente.nl, 06-23505030
locatie      Almelo
looptijd    01-02-16 t/m 31-05-17 
call 2   #vernieuwen #meedoen

STUDIEKRING VAN EN VOOR OUDEREN 
Platform Studiekring van en voor Ouderen 
GELDERSESTUDIEKRINGEN.NL 
Een leven lang leren, studiekringen voor Ouderen gaat landelijk! 
Een studiekring is ‘zelf doen’, blijven leren, maar wel in groeps-
verband. Voor deze tweewekelijkse bijeenkomsten van groepen 
ouderen worden bij de uitbreiding van een regionaal naar landelijk 
platform specifiek alleenstaande ouderen met een beperking bena-
derd. 

contact     Andrea Kuijpers, andrea@adkuijpersadvies.nl, 
    06-15955514
locatie       Landelijk
looptijd     01-02-16 t/m 31-12-17 
call 2    #verspreiden #meedoen 
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TIJD VOOR VERZILVEREN 
Bibliotheek Veluwezoom 
BIBLIOTHEEKVELUWEZOOM.NL 
Bibliotheek Veluwezoom faciliteert de vorming van een community, 
waar ouderen kennis kunnen delen en waar nieuwe initiatieven 
tot stand kunnen komen. Tijd voor Verzilveren is een concept waar 
ouderen zelf invulling aan geven, en dat mogelijkheden biedt voor 
zelfontplooiing en cognitieve ontwikkeling. Zo wordt de bibliotheek 
meer dan alleen een plek waar je boeken kunt lenen! 

contact     Kim Keijsers, kim.keijsers@bibliotheekveluwezoom.nl  
        06-48351545
locatie       Gemeenten Renkum, Rheden en Rozendaal
looptijd     01-03-17 t/m 01-08-18 
call 5    #vernieuwen #meedoen 

 
UITROL EET MEE! VASTE GAST 
Stichting Eet Mee! 
EETMEE.NL 
Alleenstaande ouderen schuiven een paar keer per maand aan bij 
een buur(gezin) voor een lekkere maaltijd en een gezellig gesprek. 
En dat levert voor alle deelnemers een bijzondere avond en waar-
devolle contacten op. Daarom gaat dit mooie initiatief nu op meer 
plaatsen in Nederland van start: in vijf gemeenten betekent dit 
honderden vaste gasten erbij! 
contact     Annelies Kastein, info@eetmee.nl, 030-2213498
locatie       Diverse plekken in Nederland
looptijd     01-09-15 t/m 30-08-17 
call 1    #verspreiden #meedoen 

 
VEERKRACHTIG JONG MET OUD 
Stichting JOW! Zwolle 
JOW-NEDERLAND.NL 
Door het ondernemen van betekenisvolle activiteiten met een 
jongere wil stichting JOW! Zwolle de veerkracht van alleenwonen-
de ouderen met één of meerdere fysieke beperkingen vergroten. 
JOW! gaat uit van de kracht en mogelijkheden van de ouderen. Dit 
zorgt ervoor dat jongeren niet iets vóór maar echt mét ouderen iets 
ondernemen.  

contact     Joost van Houdt, joost@jow-nederland.nl, 
    06-26932090
locatie       Zwolle
looptijd     01-03-17 t/m 28-02-18 
call 5    #vernieuwen #meedoen 

VERSPREIDING BIJZONDER 
THUISAFGEHAALD 
Thuisafgehaald 
THUISAFGEHAALD.NL 
Thuisafgehaald is een landelijke community van thuiskoks, afhalers 
en samenwerkingspartners: geniet van elkaars kookkunsten én leer 
meteen je buur kennen. Verspreiding Bijzonder Thuisafgehaald wil 
maatwerk leveren voor kwetsbare ouderen. Door het ontwikke-
len van een online platform willen ze meer ouderen bereiken en 
koppelen aan een thuiskok die op afspraak  maaltijden kookt en 
langsbrengt. 

contact     Annemarieke Blom, annemarieke@thuisafgehaald.nl,      
      06-30900891
locatie      Landelijk
looptijd    01-04-17 t/m 30-09-18
call 5   #verspreiden #meedoen 

 
VERSPREIDING GRIP & GLANS VOOR 
MIGRANTEN OUDEREN 
Indigo Zorgservice BV 
INDIGOWEST.NL 
Indigo Zorgservice BV wil de methode Grip & Glans 2.0 verspreiden 
onder migranten. Hiermee willen ze de zelfregie en het sociale 
netwerk van oudere migranten vergroten, zodat ze zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit alles wordt gedaan met 
behulp van een klankbordgroep waarin oudere migranten van ver-
schillende afkomst in zitten.  

contact     Jeltje Kramer, j.kramer@indigorijnmond.nl, 
    06-52568297
locatie       In meerdere steden: Rotterdam, Haaglanden, Utrecht
looptijd     01-07-17 t/m 01-11-18
call migrantenouderen #verspreiden #meedoen M
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VERSPREIDING WIJDEWIJK PILOT 4 
Stichting de sociale wijk - Haarlem 
WIJDEWIJK.NL 
Een digitale ontmoetingsplaats voor hulpbieders en hulpvragers 
waarin een breed scala aan ambassadeurs samenwerkt om alleen-
staande ouderen met een beperking een sociaal vangnet te bieden 
en een leuke dag te bezorgen.

contact     Marian Euverman, marian@wijdewijk.nl, 
    06-23118414
locatie       Leiden
looptijd     01-03-16 t/m 01-05-17
call 2    #verspreiden #meedoen 
 
 
WAT IS GEZOND? LEREN DOOR 
MEE TE DOEN! 
Pharos
PHAROS.NL 
Bij het taalcoachingsproject ‘Het begint met Taal’ krijgen 100 mi-
grantenouderen taalles, zodat ze beter hun sociale netwerk kunnen 
opbouwen en makkelijker mee kunnen doen in hun wijk. Hiermee 
draagt Pharos bij aan het verspreiden van de succesvolle interventie 
‘Taal doet Meer’. Naast het geven van taalles aan deze ouderen wil 
Pharos met dit project ook 100 coördinatoren training geven over 
gezondheidsvaardigheden en het aangaan van samenwerkingsver-
banden met migrantenorganisaties.  

contact     Henk Bogers, H.Bogers@pharos.nl, 030 234 98 81
locatie       Harderwijk, Amsterdam, Den Haag, landelijk
looptijd     01-07-17 t/m 31-10-18
call migrantenouderen #verspreiden #meedoen

(W)ETENSTIJD 
Stichting Vughterstede 
VUGHTERSTEDE.NL/ 
Samen eten en daarna luisteren naar een interessante lezing, dat is 
het recept van het project (W)etenstijd, bedoeld voor thuiswonende 
65+ ouderen in Vught. Een reeks aan inspirerende onderwerpen 
draagt bij aan het vergroten van de fysieke, mentale en sociale 
zelfredzaamheid. 

contact     Regy van den Brand, 073-6581199 
    r.vandenbrand@vughterstede.nl,  
locatie       Restaurant van Woonzorgcentrum Theresia
looptijd     01-06-16 t/m 14-12-17
call 3    #vernieuwen #meedoen 
 
 
WIJCOOPERATIE LAAK 
Stichting Wijwijk 
WIJCOOP.NL
Wie in het Laakkwartier iets voor een ander doet, scoort punten! 
Deze sociale marktplaats biedt ouderen de kans om hulp te vragen, 
zonder afhankelijk te zijn van liefdadigheid. Het puntensysteem 
voorkomt vraagverlegenheid, omdat het alleenstaande ouderen ook 
de gelegenheid biedt iets voor een ander terug te doen. 

contact     Jeroen Geerdink, jeroen@wijcoop.nl, 06-52058518
locatie      stadsdeel Laakkwartier Den Haag
looptijd    01-05-16 t/m 01-05-18
call 2   #vernieuwen #meedoen

 
ZORGSAAMWONEN 
Buurtgenot+ 
BUURTGENOT.NL 
Ouderen doen het zelf met ondersteuning van hun omgeving. In 
drie pilots wordt in Venray, Eindhoven en Helmond uitgetest op 
welke wijze ruimten van voormalige verzorgingshuizen bij kunnen 
dragen aan zorgzame buurten, waarin zelfstandig wonende oude-
ren met een beperking mee kunnen blijven doen. 

contact     Kitty Hesen, info@buurtgenot.nl, 06-28403170
locatie      Eindhoven en Venray
looptijd    01-01-16 t/m 30-06-18
call 2    #vernieuwen #meedoen
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ACTIEF OP RECEPT 
Welzijn Geldermalsen 
WELZIJNGELDERMALSEN.NL 
Voor en door ouderen: senioren worden als vrijwilliger getraind tot 
bewegingsadviseur en begeleider. Met een persoonlijke benadering 
en begeleiding kunnen zij ervoor zorgen dat ook alleenstaande 
ouderen met een beperking, de mogelijkheid en moed krijgen om 
aan het activiteitenprogramma deel te nemen 

contact     Femke Broeders van Werkhooven, 0345-820968   
    fbroeders@welzijngeldermalsen.nl     
locatie       Gemeenten Geldermalsen en Neerijnen
looptijd     30-04-16 t/m 31-10-17
call 2    #vernieuwen #bewegen 

                
ACTIEF PLUS VOOR ALLEENSTAANDE 
OUDEREN MET EEN BEPERKING
Open Universiteit 
OU.NL 
Actief Plus wil senioren helpen om meer te bewegen en hun sociale 
activiteiten uit te breiden. Deze succesvolle formule wordt nu be-
schikbaar voor honderden alleenstaande ouderen met een beper-
king in Heerlen. Met vereende krachten gaan de Open Univestiteit, 
gemeente en welzijnsorganisaties aan de slag om te zorgen dat 
deze ouderen blijvend meer gaan bewegen, hun sociale netwerken 
versterken en vergroten, en meer meedoen in de digitale en techno-
logische samenleving. Actief Plus dus! 

contact     Brenda Berendsen, brenda.berendsen@ou.nl   
        045-57628740345-820968       
locatie       Gemeente Heerlen
looptijd     01-11-15 t/m 01-05-17
call 1    #verspreiden #bewegen 

 
ATRIS 
Peercode BV 
PEERCODE.NL 
De ATRIS wristband app stimuleert actief bewegen én bevat een 
valdetectiesysteem. Met één simpel hulpmiddel wordt de oudere ge-
coacht om actiever te zijn terwijl de angst voor een onverwachte en 

onopgemerkte val wordt geminimaliseerd. Een hele geruststelling 
voor zowel ouderen zelf, als familie en vrienden. 

contact     Govert de Vries, govert.de.vries@peercode.nl   
        08800-84100    
locatie       Rivas Zorggroep, Gelderse Vallei, St Jansdal
looptijd     01-08-16 t/m 01-01-18
call 4    #vernieuwen #bewegen

BAARSJES SENIORENFIT  
Familysupporters 
FAMILYSUPPORTERS.NL 

Het doel van dit project is het organiseren van laagdrempelige 
beweegactiviteiten die bijdragen aan positieve gezondheid, zoals 
Chi-Kung (een soort Tai Chi) en wandelgroepen. Ook worden gratis 
consulten aan huis gegeven, waarbij gezondheid en vitaliteit wor-
den gemeten en persoonlijk advies wordt gegeven. 

contact     Corrine Kramer, info@leefup.nl, 06-10709286 
locatie       Wijk De Baarsjes Stadsdeel West Gemeente 
    Amsterdam 
looptijd    10-06-16 t/m 10-12-17
call 3   #vernieuwen #bewegen

 
BETUWSE BIKKELS 
Inventief 180 B.V.
INVENTIEF180.NL 
Inventief 180 B.V. wil ouderen die in een sociaal en sportief iso-
lement zitten fysiek, mentaal en emotioneel weer sterker maken. 
“Betuwse Bikkels” richt zich op mannen van 60+ in de gemeen-
ten Tiel, Buren en Geldermalsen. Door middel van de succesvolle 
methode ‘OldStars’ gaan de ouderen op een laagdrempelige manier 
weer bewegen en wordt hun gezondheid weer bespreekbaar ge-
maakt. Voetbal is hierbij de voornaamste manier van bewegen. 

contact     Gillian Franje, gillianfranje@gmail.com 
    06-52848235     
locatie       Gemeenten Tiel, Buren en Geldermalsen
looptijd     01-09-17 t/m 01-10-18
call dunbevolkte gebieden #verspreiden #bewegen M
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BEWEEG NAAR ELKAAR 
Vilans 
VILANS.NL 
Met het project Beweeg naar elkaar stimuleert Vilans kwetsbare 
ouderen om meer te gaan bewegen. Bewegen is een belangrijke 
sleutel tot het behouden én bevorderen van zelfredzaamheid. Om 
te zorgen dat de drempels naar bewegen zo laag mogelijk zijn, staat 
een goede samenwerking tussen zorg, welzijn en het lokale bewee-
gaanbod in dit project centraal.  

contact     Marjolein de Meijer, m.demeijer@vilans.nl 
    06-22810231 
locatie       Gemeente Maasgouw en Den Haag
looptijd     01-06-17 t/m 30-08-18
call 5         #verspreiden #bewegen 

 
BEWEEGGEDRAG EN ZELFREDZAAM-
HEID VAN OUDEREN IN KRIMPGEBIED 
LIMBURG BEVORDEREN MET ACTIEF 
PLUS 
Open Universiteit 
OU.NL 
Actief Plus bevordert de fysieke activiteit en zelfredzaamheid van 
ouderen. Met computergestuurd advies op maat worden deelne-
mers gemotiveerd om blijvend meer te gaan bewegen, het liefst sa-
men met anderen. De Open Universiteit wil dit beweegprogramma 
uitrollen in Limburg om zo minimaal 640 deelnemers te stimuleren 
meer met elkaar te gaan bewegen! 

contact     Brenda Berendsen, brenda.berendsen@ou.nl, 
    045-5762874 
locatie      Limburg
looptijd    01-07-17 t/m 01-11-18
call dunbevolkte gebieden #verspreiden #bewegen 

BEWEGEN EN MEEDOEN IN OOIJ 
Gelderse Sport Federatie 
GELDERSESPORTFEDERATIE.NL 
Ouderen op een verantwoorde en prettige manier laten bewegen, 

dát is het doel van dit project. In samenwerking met het bestaande 
zorg- en beweegnetwerk wil de GSF vrijwilligers trainen en profes-
sionals bijscholen, zodat er uiteindelijk een structureel aanbod van 
beweegactiviteiten ontstaat in de Ooij waarbij iedereen weer gaat 
bewegen en meedoen. 

contact     Esther Heezen, esther.heezen@geldersesportfederatie.nl,
    06  51 35 69 50  
locatie       Ooij
looptijd     03-07-17 t/m 01-03-18
call dunbevolkte gebieden #vernieuwen #bewegen

  
BEWEGEN NAAR (MEER) VERBINDING 
Malkander 
WWW.MALKANDER-EDE.NL 
Malkander gaat samen met migrantenouderen aan de slag om ze 
met een betere conditie, meer plezier en op een zinvollere manier 
langer thuis te kunnen laten wonen. De behoeften en wensen van 
Turkse en Marokkaanse ouderen zijn in kaart gebracht en aan de 
hand daarvan wordt in het project ‘Bewegen naar (meer) verbin-
ding’ gezocht naar de beste manier om deze ouderen weer te 
activeren.  

contact     Judith Hopster, jhopster@malkander-ede.nl   
        031-8208080 
locatie       Ede
looptijd     03-07-17 t/m 31-10-18
call migrantenouderen #vernieuwen #bewegen 

‘BLIJF STAAN’! MIDDEN-KENNEMER-
LAND 
Stichting Zorg Optimalisatie Noord-Holland 
ZONH.NL 
In Midden-Kennemerland wordt tijdens dit project op integrale 
wijze het effectieve valpreventie- en beweegprogramma ‘In Balans’ 
geïmplementeerd en verspreid. Het project zorgt niet alleen voor 
valpreventie, maar ook voor verbetering van balans, mobiliteit en 
conditie. Meer zelfvertrouwen gaat dan hand in hand met het 
bevorderen van sociale participatie.
 
contact     Liliane Sinke, l.sinke@zonh.nl, 072-5414600  M
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locatie      Midden-Kennemerland 
looptijd     17-10-16 t/m 01-04-18
call 4     #verspreiden #bewegen

CAMINANDO 
Nederlands Instituut voor sport en bewegen 
NISB.NL 
Met de Caminando als coach aan je arm of om je nek is actief 
worden een stuk interessanter. Deze activiteitenmeter is een digitale 
coach die in beeld en geluid aanmoedigingen geeft vanuit een 
sociaal netwerk. Een stimulans om mee te blijven doen en te 
bewegen! 

contact     Anneke Hiemstra, anneke.hiemstra@nisb.nl         
       0318-490900  
locatie      Landelijk 
looptijd    01-01-16 t/m 01-03-17
call 2    #vernieuwen #bewegen

  
DOOR BEWEEGSTIMULERING, 
LANGER THUIS 
Florence 
FLORENCE.NL 
Loosduinen, Leidschendam, Voorburg, Voorschoten en Rijswijk in 
beweging! In een vraaggericht lokaal aanbod worden de effectieve 
valpreventie- en beweeginterventies In Balans en FTO ingezet. 

contact     Stefan Barrett, s.barrett@sportiefplan.nl 
    06-49771914   
locatie       Loosduinen 1 en 2, Voorschoten, 
    Leidschendam-Voorburg en Rijswijk 
looptijd    01-02-16 t/m 31-12-17
call 2    #verspreiden #bewegen

DUOFIETSEN IN HAARLEM 
ErgoPluspunt  
Rust roest! Maar niet in Haarlem want daar worden de Duofietsen 
van zorginstellingen ingezet om ook zelfstandig wonende alleen-
staande ouderen in de wijk op te zoeken en een fijne dag te bezor-

gen. Een ritje op de duofiets is niet alleen samen bewegen met de 
wind door de haren, maar ook gezelligheid en even ertussenuit. 

contact     Tirza van Elk, tirzavanelk@ergopluspunt.nl   
        023-5382837  
locatie       Haarlem 
looptijd     15-06-16 t/m 22-12-17
call 3     #vernieuwen #bewegen

 
FIEF WORDEN EN BLIJVEN 
Stichting de Klup Twente 
DEKLUP.NL 
Met vernieuwende games brengen ouderen met een fysieke beper-
king hun conditie weer op peil. Ze worden daarbij begeleid door 
een fysiotherapeut en gamecoach. En na de fysieke inspanning zijn 
er informatieve bijeenkomsten, om de andere deelnemers echt te 
leren kennen.

contact     Hanny ter Doest, hannyterdoest@hotmail.com  
    06-15164576  
locatie       Almelo 
looptijd     07-01-16 t/m 31-12-16
call 2     #vernieuwen #bewegen 

 
FUNCTIONEEL TRAINEN MET 
DIGITALE ONDERSTEUNING 
Hogeschool van Amsterdam - Kenniscentrum Achieve 
HVA.NL/ACHIEVE 
Met nieuwe elementen zoals digitale ondersteuning, thuistraining 
en bijeenkomsten in groepen, wordt functioneel trainen ook haal-
baar voor alleenstaande thuiswonende ouderen met een beperking. 
Het doel is een betere conditie, en het is leuker om daar aan te 
werken als je met anderen op kunt trekken.

contact     Bart Visser, b.visser2@hva.nl, 06-21157846  
locatie      Amsterdam 
looptijd    01-03-16 t/m 01-03-17
call 2    #vernieuwen #bewegen 
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HELMONDSE OUDEREN ACTIEF 
MET ACTIV8 
Stichting JIBB 
JIBBHELMOND.NL 
Met de vernieuwing van het beweegaanbod Activ8 worden ouderen 
gemotiveerd om structureel meer te gaan sporten. Door gebruiks-
vriendelijke technologische middelen wordt een grotere groep 
ouderen geholpen en gemonitord op afstand. Dit zorgt tevens voor 
een verduurzaming van het aanbod. 

contact     Chaib el Maach, chaibelmaach@jibbhelmond.nl  
   06-45083604 
locatie      Helmond 
looptijd    01-10-16 t/m 30-04-18
call 4    #vernieuwen #bewegen 

 
HIPHOP+ 
Sportief Plan 
SPORTIEFPLUS.NL 
Hip Hop! Daarmee brengt Sportief Plan alleenstaande ouderen in 
beweging. Centraal staat het plezier van het ontdekken van een 
nieuwe wereld, door muziek en bewegen. Deze op maat gemaakte 
danstraining verbetert niet alleen de conditie maar ook de balans, 
kracht en stabiliteit. Bovendien zorgt het voor een gezellig samen-
zijn!
 
contact     Robin Hazebroek, r.hazebroek@sportiefplan.nl  
    06-53609956
locatie      ‘s-Gravenhage 
looptijd    01-06-16 t/m 31-12-17
call 3    #vernieuwen #bewegen 

 
KOFFIETIJD-PROGRAMMA 
“ZET DE STAP” 
Cooperatief samenwerkingsverband WijzOud U.A. 
WIJZOUD.NL 
Minder vallen en meer in beweging komen: dat wil WijzOud gaan 
realiseren samen met senioren in ongeveer 10 dorpen in de regio 
Twente. De nadruk ligt hierbij op het samen de stap zetten zodat 

uiteindelijk 300 senioren deelnemen én mee helpen organiseren.
 
contact     Annette Kersten, info@wijzoud.nl, 0546-706570
locatie      in de dorpen van gemeente Tubbergen en 
    Dinkelland  
looptijd    01-07-17 t/m 01-11-18
call dunbevolkte gebieden #vernieuwen #bewegen 

 
KOM IN BEWEGING, 
VERSTERK JE WIJK
Sportief Plan 
SPORTIEFPLUS.NL 
Dit project biedt een vraaggericht programma op maat, gericht op 
valpreventie en beweegactiviteiten vlakbij of in het eigen huis. Uit-
gangspunt van dit programma is een combinatie van In Balans en 
HipHop+. Het doel is om de ouderen zo lang mogelijk thuis te laten 
wonen en de zelfredzaamheid te vergroten, met hulp van vrijwilli-
gers en mantelzorgers. 

contact     Stefan Barrett, s.barrett@sportiefplan.nl, 
    06-49771914
locatie       Delft  
looptijd     01-07-17 t/m 31-12-18
call migrantenouderen #verspreiden #bewegen 

KORFBAL365+ 
KNKV 
KNKV.NL 
Lekker samen bewegen, dat wil het Koninklijke Nederlandse Korfbal 
Verbond stimuleren! Gedurende vijftien weken gaan 65-plussers 
korfballen bij een korfbalvereniging in hun buurt. Voor deze doel-
groep wordt een aangepaste korfbalvariant ontwikkeld, waardoor 
senioren langer actief kunnen blijven bewegen en sociale contacten 
onderhouden.  

contact     Gert Jan Kraaijeveld, gert-jan.kraaijeveld@knkv.nl  
    0343-499649
locatie       Nederland  
looptijd     06-02-17 t/m 31-05-18
call 5     #vernieuwen #bewegen
 M

EE
R 

VE
ER

K
RA

C
H

T,
 L

A
N

G
ER

 T
H

U
IS

   
   

   
pr

oj
ec

te
n 

#b
ew

eg
en

 



50 51

LADYFIT FIFTY-FIVE 
Ladyfit 
LADYFIT.NL 
Vrouwensportvereniging ‘Ladyfit’ wil een plek creëren waar vrou-
wen met een migrantenachtergrond uit de Utrechtse wijk Kanale-
neiland op een prettige manier kunnen deelnemen aan sportactivi-
teiten. Door middel van meer beweging en sociaal contact wil het 
project zowel lichamelijke als lichte psychische klachten bij deze 
vrouwen verminderen.

contact     Hanneke Haaksma, hanneke.haaksma@gmail.com  
    06-51343461
locatie      Utrecht, krachtwijk: Kanaleneiland  
looptijd    01-07-17 t/m 31-10-17
call migrantenouderen #vernieuwen #bewegen
 
 
MARIAHOEVE IN BEWEGING 
Axxicom 
AXXICOM.NL 
Ouderen met elkaar in contact brengen om activiteiten te ontwik-
kelen, of samen gebruik te maken van de activiteiten die er al zijn, 
dat is Mariahoeve in Beweging! De WIE-focus staat hierbij centraal: 
Wederkerigheid, Informeel netwerk en Eigen kracht. Een gedachte 
die uit gaat van eigenaarschap en sociale zelfredzaamheid. Het doel 
is een initiatief te starten dat in de nabije toekomst gedragen wordt 
door vrijwilligers en actieve wijkbewoners.

contact     Ingrid Horstik, Ihorstik@incluzio.nl, 06-13884154
locatie      Den Haag, Wijk Mariahoeve  
looptijd    13-09-16 t/m 31-07-17
call 3     #vernieuwen #bewegen

  
MEEDOEN EN BEWEGEN HARDENBERG 
Sportservice Hardenberg 
SPORTSERVICE-HARDENBERG.NL 
Een laagdrempelig sport- en beweegaanbod dichtbij de mensen, 
door het slim combineren van een aantal activiteiten: een haal- 
en brengservice en georganiseerde ontmoet- en beweegactivi-
teiten, die zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande netwerken. 
Actief meedoen is het sleutelwoord. 

contact     Jan Jaap Boessenkool, 06-51990796
    jj.boessenkool@sportservice-hardenberg.nl 
locatie      Hardenberg  
looptijd    01-09-16 t/m 28-02-18
call 3     #vernieuwen #bewegen 

 
MEER ALLEENSTAANDE OUDEREN IN 
BALANS EN IN BEWEGING BRENGEN 
VeiligheidNL 
VEILIGHEID.NL 
Het doel van het project is de toeleiding naar In Balans verbete-
ren met recente inzichten over wervingsstrategiën en de borging 
bewaken door middel van het creëren van duurzame financierings-
afspraken.

contact     Hedy Goossens, H.Goossens@veiligheid.nl, 
    06-38695008
locatie       4 locaties in Nederland  
looptijd    01-09-15 t/m 31-08-17
call 1     #verspreiden #bewegen

 
MEER BEWEGEN DOOR GEBRUIK VAN 
UW SMARTPHONE 
Zuyd University of Applied Sciences 
TECHNOLOGYINCARE.NL 
Ouderen die onder controle staan bij een praktijkondersteuner, 
leren hoe ze hun smartphone kunnen gebruiken om meer te be-
wegen. Via een keuzewijzer die aanbevolen beweegapps laat zien 
met toegespitste instructies, maken ouderen kennis met de diverse 
mogelijkheden. Ook wordt er een door een ouderenpanel ontwik-
keld interventieprotocol getest, om andere ouderen bij het project 
te betrekken.
 
contact     Renée Verwey, renee.verwey@zuyd.nl 
    06-18642462
locatie      Limburg  
looptijd    01-11-16 t/m 30-04-18
call 4    #vernieuwen #bewegen 
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MEER BEWEGEN MET BEHULP VAN 
ELKAAR EN TECHNOLOGIE 
Hogeschool Utrecht 
HU.NL 
Bewegen na een periode van revalidatie is belangrijk, zeker voor 
alleenstaande ouderen met een beperking. De Hogeschool Utrecht 
ontwikkelt daarom een smartwatch die deze ouderen stimuleert te 
bewegen. Ook worden er (wekelijkse) ontmoetingscafés georgani-
seerd, waar gebruikers van de smartwatch ervaringen uit kunnen 
wisselen en elkaar de nodige steun kunnen bieden. Zo wordt be-
wegen makkelijker en wordt het sociale netwerk van alleenstaande 
ouderen uitgebreid.

contact     Chantal Huisman, chantal.huisman@hu.nl   
    06-38763613
locatie      Houten  
looptijd    01-05-17 t/m 01-11-18
call 5    #vernieuwen #bewegen 

  
MEER VEERKRACHT, LANGER THUIS MET 
AIKIDO65+ 
Stichting Bedrijfsaikido Nederland 
BEDRIJFSAIKIDO.NL 
Aikido is een Japanse krijgskunst met een filosofische inslag, die 
heel geschikt is om de veerkracht van ouderen te vergroten. De 
fysiek-mentale vaardigheden die in de Aikido 65+ training versterkt 
worden, dragen bij aan veerkracht en balansherstel. Ook worden 
onderlinge contacten en zelfstandigheid versterkt. 

contact     Jeanett Tanis, Tanis.trainingen@gmail.com 
   06-52650567
locatie      Midden Nederland op 8 locaties   
looptijd    15-06-16 t/m 31-12-17
call 3    #vernieuwen #bewegen

 

MET ZORG IN BEWEGING 
SportService Zwolle 
SPORTSERVICEZWOLLE.NL 

Sportservice Zwolle creëert samen met alleenstaande ouderen 
een plek waar sporten en gezelligheid mogelijk zijn. Met een 
zelf uitgedacht beweeg- en activiteitenprogramma kunnen 
alleenstaande ouderen met een beperking onder begeleiding 
sporten en andere sporters ontmoeten. 

contact     Arno de Swart, a.deswart@sportservicezwolle.nl  
   06-41404629
locatie      Sportpark ‘de Verbinding’  
looptijd    05-09-16 t/m 05-03-18
call 3     #vernieuwen #bewegen

  
MIEN INTERACTIEF!  
Zorggroep Raalte  
ZORGGROEPRAALTE.NL 
Met deze integrale aanpak worden thuiswonende ouderen op 
meerdere niveaus begeleid om meer en effectief te bewegen. Het 
activiteitenaanbod is gebaseerd op vier kernpunten: professionele 
begeleiding (o.a. fysiotherapie); resultaatgerichte aanpak (bege-
leiding op maat); ondersteuning door interactieve technologie; en 
toegankelijkheid voor thuisgebonden ouderen (door inzet van een 
mobiel team). 

contact     Linda Kamp, L.kamp@zorggroepraalte.nl   
    088-6564028
locatie      Salland  
looptijd    01-09-16 t/m 31-12-17
call 3     #vernieuwen #bewegen

MOOFIE: MOVE SMART! 
Fittebedrijven.nl 
FITTEBEDRIJVEN.NL 
Een interactieve bewegingsgame verstopt in een stok! Deze 
multifunctionele stok zet ouderen aan tot bewegen, met – indien 
gewenst - het stemgeluid van een bekende. Aanmoediging om te 
blijven bewegen gebeurt door middel van licht, geluid en muziek. 
En tijdens de ‘cooling down’ fungeert de stok als staande lamp die 
je zo naast de relaxfauteuil kunt neerzetten. 
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OEFEN JE VITAAL! 
PCOB 
PCOB.NL 
Senioren voor senioren: ouderen worden opgeleid om zelf de cursus 
‘Oefen je Vitaal’ aan andere ouderen te geven. Het bestaande oe-
fenboek wordt in deze nieuwe setting getest en eventueel aange-
past om optimaal samen in beweging te blijven.

contact     Marja Cevaal, Marja.cevaal@kbo-pcob.nl 
    030-3400600
locatie       in afdelingen van KBO en PCOB door het hele land 
looptijd     01-05-16 t/m 01-04-18
call 2     #vernieuwen #bewegen

 
OLDSTARS 
Stichting Nationaal Ouderenfonds 
OUDERENFONDS.NL 
OldStars zijn de “walking voetbalteams” die bestaan uit actieve 
ouderen. Geblesseerde of beperkte senioren krijgen zo meer vita-
liteit en een zinvolle dagbesteding, een nieuw sociaal netwerk en 
de mogelijkheid om zelf actief te zijn als vrijwilliger. De huidige en 
nieuwe OldStars voetballers worden ingeschakeld als ambassadeurs 
en wervers van nieuwe deelnemers. 

contact     Johan Annema, j.annema@ouderenfonds.nl   
       030-6567774 
locatie       Landelijk  
looptijd     01-11-16 t/m 01-05-18
call 4     #verspreiden #bewegen

OLDSTARS - MEER MET 
MIGRANTENOUDEREN 
Stichting Nationaal Ouderenfonds 
OUDERENFONDS.NL
De succesvolle methode OldStars wordt in dit project verspreid on-
der voetbalclubs met een hoog aantal migrantenouderen. Hiermee 
wil stichting Nationaal Ouderenfonds ruim 500 ouderen met een 
migrantenachtergrond fitter en vitaler laten worden en hen sociaal 
actiever maken.  

contact     Sanne Mariën, sanne@fittebedrijven.nl   
    06-26150435
locatie      regio Zwolle en regio Oost-Groningen  
looptijd    25-07-16 t/m 31-10-2018
call 4    #vernieuwen #bewegen

 
MOVEMAT PLUS 
Movemat 
MOVEMAT.NL
Thuisgebonden ouderen die vaak onvoldoende in beweging zijn, 
trekken er met een interactieve mat vanuit hun eigen huis “op 
uit”. Dankzij bewegen op de mat, kunnen kleurvolle en levendige 
natuurgebieden worden ontdekt. Tijdens deze ontdekking worden 
ouderen onbewust in hun beweging gestimuleerd. 

contact     Jan van der Zijden, 06-24526466, 
    jan.van.der.zijden@gmail.com 
locatie      Utrecht  
looptijd    26-09-16 t/m 01-10-17
call 4    #vernieuwen #bewegen

 
NATUURLIJK FIT 
Zorgspectrum Het Zand 
HETZAND.NL 
Een beperking mag ouderen niet in de weg staan om van de natuur 
te genieten. Onder begeleiding van een natuurgids en met onder-
steuning van een zorgmedewerker, kunnen ouderen met Natuurlijk 
Fit genieten van de buitenlucht, natuurbeleving, beweging en nieu-
we vriendschappen. 

contact     Moniek Beltman, M.Beltman@hetzand.nl 
    038-4687754
locatie      In Heino, op zorglocatie ‘Het Wooldhuis’ en 
   in Staphorst, op zorglocatie ‘De Berghorst’ 
looptijd   04-04-16 t/m 02-04-18
call 2    #vernieuwen #bewegen
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contact     Johan Annema, j.annema@ouderenfonds.nl   
      030-6567774 
locatie     G4 steden + overige plaatsen  
looptijd    01-07-17 t/m 31-10-18
call migrantenouderen #verspreiden #bewegen

 
OTAGONEXT 
VeiligheidNL 
VEILIGHEID.NL 
Samen met ouderen wordt een app ontwikkeld om thuis te oefenen 
voor meer balans en kracht. Met de OtagoNext app kunnen oude-
ren zelfstandig aan de slag met het verbeteren van hun balans en 
het voorkomen van valincidenten. Mét ondersteuning op afstand als 
dat nodig is. Want met de app kunnen ouderen zelf contact zoeken 
met zorgprofessionals op het moment dat er behoefte is aan onder-
steuning. 

contact     Judith Kuiper, j.kuiper@veiligheid.nl 06-3869500 
locatie      Nederland  
looptijd    01-09-15 t/m 30-09-16
call 1    #vernieuwen #bewegen

OUDEREN SAMEN 
BLIJVEND IN BEWEGING 
Stichting Special Heroes Nederland 
SHNEDERLAND.NL 
Vergroten van de zelfredzaamheid van de thuiswonende ouderen 
met een beperking door te zorgen dat ze (weer) meer gaan bewe-
gen en hun maximale beweegcapaciteit gaan benutten. Dit door 
middel van de inzet van 2 interventies: het wandelprogramma Elke 
Stap Telt en de inzet van sportloketten vanuit de interventie Revali-
datie, Sport en Bewegen. 

contact     Lonneke Schijvens, lonneke.schijvens@kcsport.nl  
    06-13240267 
locatie      op 5 plekken verspreid over Nederland  
looptijd    01-04-16 t/m 01-04-18
call 2    #verspreiden #bewegen

POSITIEVE GEZONDHEID BELEVING
Wilskracht werkt 
WILSKRACHTWERKT.NL 
Succesvol zelfmanagement in Positieve gezondheid, voor en door 
ouderen. Met een smartwatch worden beweging en sociale acti-
viteiten gemeten en ondersteund. Ook kunnen ouderen makkelijk 
ingesproken berichten versturen via de smartwatch. Daarnaast 
fungeert het horloge als alarm wanneer er een activiteit gepland is 
of een medicijn geslikt moet worden. 

contact     Wil Roode, wil@wilskrachtwerkt.nl, 06-24668043
locatie      Rotterdam  
looptijd    01-08-16 t/m 17-11-17
call 4    #verspreiden #bewegen

RIJDEN VOOR ELKAAR 
Stichting BOZ 
STICHTING-BOZ.NL 
Mobiele ouderen met een lichamelijke beperking filmen de fietsrou-
tes die zij afleggen met hun scootmobiel of driewielfiets. Door de 
opnames online beschikbaar te stellen kan een grote groep minder 
mobiele ouderen virtueel vanuit de huiskamer dezelfde routes afleg-
gen met de DiFiets. Met elkaar of met (verre) familie en vrienden, 
gewoon vanuit hun eigen woonkame 

contact     Ron Otten, ron@stichting-boz.nl, 06-19919400
locatie      Blaricum  
looptijd    31-08-16 t/m 31-03-18
call 3    #vernieuwen #bewegen 

 
ROOM TO MOVE 
Kellebeek College - ROC West-Brabant 
KELLEBEEK.NL - ROCWB.NL 
In de bewegingsruimte van het Kellebeek College komen ouderen 
samen onder begeleiding van een fysiotherapeut, bewegingsa-
goog en studenten Zorg en Welzijn. Er wordt gebruik gemaakt 
van innovatieve technische bewegingsapparatuur om de fysieke 
kracht, stabiliteit, conditie en balans te vergroten. Naast aandacht 
voor bewegen, is er ook begeleiding bij het opbouwen van sociale 
contacten.
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contact     Kees van Loenhout, k.vanloenhout@rocwb.nl  
    06-10584585 
locatie      Zorgboulevard Roosendaal - Kellebeek College 
looptijd    24-10-16 t/m 30-05-18
call 4    #verspreiden #bewegen

 
S-BIKE 
Tuys cooperatie UA 
TUYS.NL  
Met slimme wielen van e-bike naar S-bike! Deze interactieve wielen 
corrigeren onregelmatige ondergronden én het stuur- en rijgedrag 
van ouderen in bochten. In het ontwikkelingsproces beoordelen 
ouderen het prototype op gebruiksvriendelijkheid, werkbaarheid 
en design. Het prototype wordt zo ontworpen dat het universeel 
past op alle fietsen, en door ouderen direct in gebruik kan worden 
genomen - zonder extra kosten voor een speciale fiets.

contact     Carla Van Dijk, carlavandijk@tuys.nl, 06-10451648
locatie      Zutphen en omstreken 
looptijd    01-09-16 t/m 30-06-17
call 4    #vernieuwen #bewegen

  
SENIORENFIT IN BALANS 
Familysupporters 
FAMILYSUPPORTERS.NL 
Valpreventietraining op maat gemaakt voor migrantensenioren: dát 
is het doel van Familysupporters in Amsterdam-West. Op basis van 
het programma ‘In Balans’ willen zij migrantenouderen op verschil-
lende locaties een begrijpelijke en gebruiksvriendelijke valpreventie 
aanbieden. Het stimuleren van meer bewegen en het weghalen 
van drempels die bewegen voorkomen zijn de hoofddoelen van dit 
project.

contact     Corrine Kramer, info@leefup.nl, 06-10709286
locatie      Amsterdam-West De Baarsjes en Slotervaart-Noord 
looptijd    01-07-17 t/m 30-11-18
call migrantenouderen #vernieuwen #bewegen
 
 
 

SOCIAAL VITAAL 
Goud Vereg 
GOUDVEREG.NL 
Oost-Groningse ouderen worden door Goud Vereg weerbaarder ge-
maakt door middel van een veelzijdig beweegprogramma. “Sociaal 
Vitaal” bevordert zelfredzaamheid, veerkracht en sociale verbin-
ding van ouderen die onvoldoende lichamelijk actief zijn en in een 
sociaal isolement terecht gekomen zijn. Het actief betrekken van de 
ouderen zelf bij het gehele proces is een belangrijk speerpunt van 
dit project.
 
contact     Ineke Raukema, ineke@goudvereg.nl, 06-12496287
locatie      Veendam, Bellingwedde,Vlagtwedde,Pekela 
looptijd    01-07-17 t/m 31-10-18
call dunbevolkte gebieden #verspreiden #bewegen

 
SOCIAAL VITAAL 
Stichting Ondersteuning Stuurgroep Molukse Ouderen
LSMO.NL  
Bij het project Sociaal Vitaal slaan Noom en Stichting Ondersteuning 
Stuurgroep Molukse Ouderen de handen ineen om ouderen met 
een migrantenachtergrond een veelzijdig bewegingsprogramma 
aan te bieden. Het project wordt nu aangevuld met trainingen om 
de weerbaarheid van de ouderen te verbeteren. Het project wordt 
uitgevoerd in Moordrecht, Hoogeveen en Breda en is bedoeld voor 
ouderen met diverse culturele achtergronden.
 
contact     Johannos (Juan), Seleky jseleky@ziggo.nl 
    06-14551085
locatie      Breda, Moordrecht en Hoogeveen  
looptijd    01-07-17 t/m 31-10-18
call migrantenouderen #verspreiden #bewegen

SOCIAAL VITAAL  
NOOM 
NETWERKNOOM.NL 
Bij het project Sociaal Vitaal slaan Noom en Stichting Ondersteuning 
Stuurgroep Molukse Ouderen de handen ineen om ouderen met 
een migrantenachtergrond een veelzijdig bewegingsprogramma 
aan te bieden. Het project wordt nu aangevuld met trainingen om 
de weerbaarheid van de ouderen te verbeteren. Het project wordt M
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uitgevoerd in Moordrecht, Hoogeveen en Breda en is bedoeld voor 
ouderen met diverse culturele achtergronden.

contact     Lucía Lameiro Garcia, lameiro@netwerknoom.nl  
    06-20966432
locatie      Amsterdam Zuid-Oost, Zoetermeer, Zwolle en 
   omgeving, Eindhoven en Helmond  
looptijd    01-07-17 t/m 31-10-18
call migrantenouderen #verspreiden #bewegen 
 

SPORTAANBOD 65+ DOETINCHEM 
Sportservice Doetinchem 
SPORTSERVICEDOETINCHEM.NL 
Met een combinatie van verschillende succesvolle beweeginterven-
ties zoals Tai Chi, Wandelfit en GALM worden alleenstaande oude-
ren in Doetinchem uitgenodigd en gestimuleerd om in beweging te 
komen en te blijven. 

contact     Martine Steijvers, 06-24899152 
    m.steijvers@sportservicedoetinchem.nl 
locatie      gemeente Doetinchem 
looptijd    01-04-16 t/m 01-04-18
call 2   #verspreiden #bewegen

STAPPEN EN HAPPEN 
Stichting de Klup Twente 
DEKLUP.NL 
Twee succesvolle projecten van Meer Veerkracht, Langer Thuis – 
“Fief worden en Fief blijven” en “Schuif’s aan” – worden in dit 
project samengevoegd. De Klup Twente en stichting Bak & Praat 
bundelen hun krachten om het sociale netwerk van ouderen in 
diverse Twentse gemeenten te vergroten door middel van een geba-
lanceerde mix van bewegen, gezond eten en gezelligheid. 

contact     Hanny ter Doest, hannyterdoest@hotmail.com  
   06-15164576 
locatie      In Almelo 
looptijd    01-09-17 t/m 31-10-18
call dunbevolkte gebieden #verspreiden #bewegen

UITBOUW GEZOND NATUUR- 
WANDELEN IN NOORD-HOLLAND 
EN FRIESLAND 
Stichting Gezond Natuur Wandelen Nederland 
GEZONDNATUURWANDELEN.NL 
Iedere week een uur wandelen door het groen van de stad is wat 
stichting Gezond Natuur Wandelen Nederland ouderen in hun 
omgeving biedt. Na een succesvol eerste project breiden ze hun 
concept verder uit naar twintig extra gemeenten. Tijdens deze gratis 
wandelingen wordt er verteld over de omgeving en na afloop kan 
er genoten worden van een kop koffie. Bewegen én sociaal contact 
dus!  

contact     Ronald van Zon, rpvanzon@planet.nl, 06-10349911
locatie      40 locaties in Friesland en Noord-Holland 
looptijd    01-02-17 t/m 30-06-18
call 5   #verspreiden #bewegen

 
VAN 2 NAAR 3  
Fietsersbond 
FIETSERSBOND.NL 
De driewielfiets is een prachtige oplossing voor ouderen die wel 
graag willen fietsen, maar zich op een gewone fiets te kwetsbaar 
voelen. Met Van 2 naar 3 wil de Fietsersbond het gebruik van de 
driewielfiets onder senioren stimuleren door voorlichting en betere 
informatie. In de speciaal ontwikkelde cursus kunnen senioren ken-
nis maken met de driewielfiets en oefenen in wekelijkse fietsgroep-
jes. Samen fietsen, gezellig én gezond! 

contact     Martijn van Es, m.vanes@fietsersbond.nl, 
    030-2918125
locatie      Landelijk 
looptijd    01-02-17 t/m 01-07-18
call 5   #verspreiden #bewegen

VERNIEUWEN CONCEPT 
GOLDENSPORTS  
Stichting GoldenSports 
GOLDENSPORTS.NL 
Eropuit om te sporten in de buitenlucht. Stichting Golden Sports M
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breidt dit succesvolle concept uit naar Osdorp en de Indische buurt 
in Amsterdam, om migrantenouderen in beweging te brengen. Na 
gesprekken met migrantenorganisaties en de ouderen zelf wordt 
het bewegingsprogramma aangepast en wordt passend wervings-
materiaal ontwikkeld.

contact     Leonie Everts, info@goldensports.nl, 06-45730769
locatie      Amsterdam 
looptijd    01-12-15 t/m 01-12-16
call 2   #vernieuwen #bewegen

 
VERSPREIDEN AANGEPAST CONCEPT 
GOLDENSPORTS VOOR OUDERE 
MIGRANTEN  
Stichting GoldenSports 
GOLDENSPORTS.NL 
Goldensports biedt sport en beweging in de buurt aan voor 55+ ou-
deren. Na intensieve feedback is het concept op twee Amsterdamse 
locaties zo aangepast dat ook migrantenouderen zich welkom 
voelen. En met resultaat: op elke locatie doen nu meer dan 25 ou-
dere vrouwen met een migratie achtergrond regelmatig mee aan de 
trainingen. Deze succesvolle formule wordt nu uitgebreid naar vier 
locaties in Amsterdam en drie in Utrecht. 

contact     Leonie Everts, info@goldensports.nl, 06-45730769
locatie      Amsterdam en Utrecht 
looptijd    01-09-17 t/m 31-12-18
call migrantenouderen #verspreiden #bewegen

VERSTEVIGEN INTEGRALE AANPAK 
VALPREVENTIE REGIO GELDERLAND 
ZUID 
GGD Gelderland-Zuid
GGDGELDERLANDZUID.NL 
In Gelderland Zuid is een stevige infrastructuur voor de uitvoering 
van een Integrale aanpak Valpreventie en beweegactiviteiten voor 
ouderen gerealiseerd. Maar (structurele) financiering van cursussen 
blijft lastig. Om de interventie te verstevigen worden effectieve be-
weeg- en valpreventieactiviteiten verspreid over de hele regio. 
Zo wordt een groter aantal ouderen bereikt. Ook wordt een toe-

komst-proof borgingsmodel ontwikkeld, dat onafhankelijk is van 
tijdelijke financieringen. 

contact     Gerdine Fransen, gfransen@ggdgelderlandzuid.nl  
    088-1447124
locatie      Gemeenten in Gelderland-Zuid 
looptijd    01-11-16 t/m 01-05-18
call 4   #verspreiden #bewegen
  
 
VITALITY CLUB 
Leyden Academy on Vitality and Ageing 
LEYDENACADEMY.NL 
In Leiden komen meer dan zeventig ouderen al vijf jaar lang iedere 
ochtend bij elkaar om samen te bewegen! Wat is het geheim van 
dit succes? Leyden Academy gaat samen met deze ouderen kijken 
wat de succesfactoren zijn van deze ‘peer-coaching’ zodat ook op 
andere plekken in Nederland alleenstaande ouderen elkaar kunnen 
motiveren om fysiek en sociaal in beweging te blijven. 

contact     David van Bodegom, bodegom@leydenacademy.nl  
    071-5240960
locatie      Ulft en Leiden 
looptijd    01-08-16 t/m 01-02-18
call 3   #vernieuwen #bewegen 
 
 
VITOM, VITALE OUDERE MIGRANTEN  
Verwey-Jonker Instituut 
VERWEY-JONKER.NL 
Door meer te bewegen blijven ouderen gezond en kunnen ze 
langer zelfstandig wonen. Het Verwey-Jonker Instituut wil daarom 
een laagdrempelige interventie ontwikkelen die aansluit op de 
behoeftes van ouderen met een migrantenachtergrond en die hen 
effectief kan bereiken. De ouderen helpen met het vormgeven van 
de beweegactiviteiten en ook hun kinderen en eventuele mantel-
zorgers worden intensief betrokken bij het project.   

contact     Hans Bellaart, hbellaart@verwey-jonker.nl 
    06-40082873
locatie      Utrecht, wijk Overvecht 
looptijd    15-08-17 t/m 31-10-18
call migrantenouderen #vernieuwen #bewegenM
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WAT BEWEEGT U VANDAAG? 
GGD Zeeland 
GGDZEELAND.NL 
In Goes worden 50 ouderen letterlijk en figuurlijk in beweging 
gebracht. Studenten van het Technasium gaan met de ouderen in 
gesprek om te kijken wat hen beweegt op het vlak van gezondheid, 
sociale omgeving, gezonde voeding, natuurlijk bewegen en zinge-
ving. Met deze informatie gaan de jongeren en ouderen samen in 
verschillende samenstellingen en werksessies aan de slag met het 
bedenken van interventies die bij kunnen dragen aan het langer 
zelfstandig thuiswonen van de ouderen.  

contact     Fenna Boeke, fenna.boeke@ggdzeeland.nl   
        06-57984392
locatie      Goes Oost
looptijd    01-01-16 t/m 31-12-17
call 2    #vernieuwen #bewegen

 
WIJKGERICHTE AANPAK VOOR VER-
SPREIDING EN INBEDDING VAN EFFEC-
TIEVE VALPREVENTIE INTERVENTIES 
Erasmus MC 
ERASMUSMC.NL 
In dit project van het Erasmus MC is een samenwerkingsverband 
gevormd tussen onder andere de gemeente, ouderen en zorgver-
leners rondom valpreventie, implementatie en monitoring. Via een 
wijkgerichte aanpak waar ouderen zelf in participeren, worden 
ouderen met een valrisico opgespoord en uitgenodigd om deel te 
nemen aan effectieve interventies.   

contact     Suzanne Polinder, s.polinder@erasmusmc.nl   
        010-7043954
locatie      Breda
looptijd    01-06-17 t/m 30-11-18
call 5    #verspreiden #bewegen

 

ZELFIE 
Waag Society 
WAAG.ORG 
Samen met alleenstaande ouderen wordt een vernieuwende game 
ontwikkeld. Deze zal hen stimuleren en ondersteunen bij functio-
neel bewegen, specifiek in de revalidatieperiode na een heupfrac-
tuur. Want dan kom je - als je zelfstandig en alleen woont - voor 
een extra uitdaging te staan. 

contact     Jurre Ongering, jurre@waag.org, 06-48951542
locatie      regio Amsterdam
looptijd    01-05-16 t/m 30-04-18
call 2    #vernieuwen #bewegen

ZICHT OP EVENWICHT VOOR 
OUDERE MIGRANTEN 
GGD Amsterdam 
GGD.AMSTERDAM.NL 
Samen met oudere migranten wordt de effectieve valpreventiecur-
sus Zicht op Evenwicht op maat gemaakt, zodat hij beter aansluit bij 
hun culturele achtergrond. Goede voorlichting en oefening houdt 
ouderen langer en veerkrachtiger op de been, en zou dus voor 
zoveel mogelijk ouderen toegankelijk moeten zijn! 

contact     Fatima  El Fakiri, fefakiri@ggd.amsterdam.nl   
       06-22922292
locatie      Amsterdam
looptijd    03-10-16 t/m 30-09-2018
call3    #vernieuwen #bewegen

NOTITIES
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COLOFON 
samenstelling  Hanneke Marcelis en Marlies Verschoor
vormgeving     Marielle Schuurman, studioGK15.nl

Voor meer informatie over het programma Meer Veerkracht, 
Langer Thuis van FNO zorg voor kansen: 
www.fnozorgvoorkansen.nl/meerveerkrachtlangerthuis
© 2017 FNO zorg voor kansen




