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1 Inleiding 

Voor u ligt een handboek voor uitvoerders. Met dit document delen 
we kennis met uitvoerders over het opzetten van een initiatief 
gericht op het verminderen van eenzaamheid onder ouderen. We 
doen dit door te delen wat wij geleerd hebben van onze fouten en 
successen. We putten uit onze ervaringen met de pilot BuurtPraat. 
BuurtPraat is een initiatief gericht op gezamenlijke taalactiviteiten 
(verhalen vertellen, luisteren, schrijven, lezen en taalspellen 
spelen) om ouderen met elkaar in verbinding te brengen.  
 

“De manier zoals we het gedaan hebben vond ik het leukst. 
Bijvoorbeeld woorden invullen, zegswijze, spreekwoorden, en dat 
verbinden aan herinneringen over hoe veel keer je bijvoorbeeld 
verhuisd bent en wat je leukste huis en omgeving was. Dat soort 
dingen kwamen boven en iedereen zat altijd enthousiast te 
vertellen. Het sloot aan bij mijn interesses ik vond het leuk om op 
deze manier met taal bezig te zijn en van anderen te horen hoe zij 
het beleven.” 
 

- deelnemer BuurtPraat –  
 
Eenzaamheid onder alleenwonende ouderen 
De Nederlandse samenleving vergrijst en we verwachten dat 
ouderen steeds langer zelfstandig blijven. Steeds meer ouderen 
wonen alleen en meer dan de helft van de 75-plussers zegt zich 
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weleens eenzaam te voelen 1. Het is daarom belangrijk bij de 
aanpak tegen eenzaamheid om een deel van de initiatieven te 
richten op de doelgroep alleenwonende ouderen.  
 
Taalactiviteiten tegen eenzaamheid 
Uit onderzoek blijkt dat gezamenlijke taalactiviteiten, zoals 
taalspellen en verhalen vertellen, een positieve impact kan hebben 
op gevoelens van eenzaamheid onder ouderen (De Greef et al., 
2018). Om de impact van taalactiviteiten op eenzaamheid verder te 
verkennen, is BuurtPraat opgericht.  

 
“Ik voel me weleens eenzaam. Als ik twee of drie dagen alleen in 
mijn huisje zit, wat weleens gebeurt, dan voel ik me weleens 
eenzaam dan weet ik: ik moet eruit of ik moet bellen. […] Als ik 
weet dat ik straks mensen ga ontmoeten dan ben ik nu niet 
eenzaam, daarbij heeft BuurtPraat geholpen. […] Ik ben er wel van 
bewust als het afgelopen is, dat ik een prettig gevoel heb want ik 
heb weer even met mensen contact gehad.” 
 

- deelnemer BuurtPraat - 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 
1  Door de vergrijzing van de bevolking zijn er de afgelopen tien jaar in absolute zin meer oudere, 

alleenwonenden bij gekomen. In 2018 waren er 134 duizend meer alleenstaande 70-plussers dan in 2008 

(bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/51/prognose-3-5-miljoen-alleenwonenden-in-2030). 

Bovendien verhuizen mensen tegenwoordig minder vaak, en op hogere leeftijd, naar een zorginstelling 

(bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/36/ouderen-wonen-minder-vaak-alleen) 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/51/prognose-3-5-miljoen-alleenwonenden-in-2030
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/36/ouderen-wonen-minder-vaak-alleen
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Doelstelling van BuurtPraat 

1.  Alleenwonende (en relatief geïsoleerde) ouderen in een groep 
samenbrengen op een manier die gezelligheid en levendigheid 
stimuleert. 

2.  Ouderen elkaar beter leren kennen/dichterbij elkaar brengen 
door een omgeving te creëren waarin zij ervaringen kunnen 
delen, gedachten uitwisselen en herinneringen ophalen. 

3.  Het stimuleren van contact en samenwerking tussen ouderen 
waarbij ze elkaar helpen en/of iets aan elkaar hebben. 

 
 
 
Doelgroep 
De beoogde doelgroep is ouder dan 60 jaar, alleenwonend, relatief 
geïsoleerd heeft naar verwachting gevoelens van eenzaamheid. De 
ouderen hebben behoefte aan contact en een interesse voor de 
Nederlandse taal en beheersen een redelijk niveau van Nederlands, 
kunnen bijvoorbeeld ten minste makkelijke krantenartikelen in 
het Nederlands lezen en korte stukjes tekstschrijven.  
 
Opzet 
BuurtPraat is opgericht door een thuiszorgorganisatie (Emile 
Thuiszorg) en een onderzoeksinstituut (Kohnstamm Instituut, 
Universiteit van Amsterdam). Samen met professionele trainers en 
een projectbureau (OverNieuw) is het initiatief uitgevoerd. Met 
behulp van netwerkpartners zoals buurthuizen en 
welzijnsorganisaties in Amsterdam Oost zijn deelnemers 
geworven.  
 
BuurtPraat bestaat uit wekelijkse online bijeenkomsten van 
anderhalf uur via Zoom. De bijeenkomsten worden begeleid door 
een professionele trainer die ondersteund wordt door een trainee. 
Het cursusmateriaal voor BuurtPraat is doorontwikkeld vanuit een 
eerder project (Zilveren Taalcompetenties © Alsare) waarin 
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speciaal voor ouderen (hun leefwereld, interesses en behoeften) 
cursusmateriaal is ontwikkeld op het gebied van taalvaardigheid.   
 
De bijeenkomsten van BuurtPraat hebben 16 keer plaatsgevonden 
gedurende vier maanden. Omdat de deelnemers het zo leuk 
vonden heeft het initiatief een doorstart gemaakt. Een van de 
netwerkpartners van BuurtPraat heeft het initiatief ‘geadopteerd’ 
en zet het voort.  
 
Online met ouderen 
Op de achtergrond van BuurtPraat speelt zich COVID-19 af. Om dit 
handboek relevant te maken voor alle contexten (en niet per se 
tijdens COVID-19), bespreken we met name hoe we van ons 
‘fysieke’ initiatief naar een online pilot zijn getransformeerd. 
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2 De aanpak  

Fase 1 Bepalen doelstelling, doelgroep en aanpak 

In fase één worden de doelstelling, doelgroep en aanpak bepaald. 
Aan de hand daarvan wordt een planning en begroting gemaakt. 
De doelen, doelgroep en aanpak zijn al kort beschreven in het 
vorige hoofdstuk. We vertellen hier kort hoe de deze tot stand zijn 
gekomen. 
 
 
 
Bepalen van doelen 
Uit eerder onderzoek naar taalvaardigheid onder ouderen2 wisten 
we dat taalactiviteiten voor ouderen niet alleen kunnen bijdragen 
aan hun taalvaardigheid, maar ook kunnen bijdragen aan het 
verminderen van eenzaamheid. Een veilige sfeer tijdens 
bijeenkomsten bleek belangrijk voor het faciliteren van 
uitwisselen en het stimuleren van onderlinge verbinding (en het 
afnemen van gevoelens van eenzaamheid). Ook bleken 
taalactiviteiten ouderen zelfverzekerder te kunnen maken en hun 
welzijn te kunnen bevorderen.  
 
We wisten ook dat recent onderzoek3 de relatie bestudeert tussen 
het leren van (een tweede) taal of muziekinstrument op late 
leeftijd met het uitstellen van ‘ouderdomsziekten’ zoals dementie 
en depressie op late leeftijd. Met deze voorkennis hebben we 
doelen geformuleerd, waarmee we taalactiviteiten als middel 

                                                             
 
2  Greef, M.P.V.M. de, Buisman, M., Kardol, M.J.M., Baan, L.M.H. van der. Zilveren taalcompetenties. 

Ontwikkeling van innovatief taalaanbod voor oudere doelgroepen Amsterdam: Kohnstamm Instituut.  

3  Nijmeijer, S. E., van Tol, M. -J., Aleman, A., & Keijzer, M. (2021). Foreign Language Learning as Cognitive 

Training to Prevent Old Age Disorders? Protocol of a Randomized Controlled Trial of Language Training 

vs. Musical Training and Social Interaction in Elderly With Subjective Cognitive Decline. Frontiers in Aging 

Neuroscience, 13, [550180]. https://doi.org/10.3389/fnagi.2021.550180 

https://doi.org/10.3389/fnagi.2021.550180
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wilden inzetten om ouderen echt contact te laten maken met 
elkaar.  
 
De resultaten uit onderzoek waren aanleiding voor het initiëren 
van de pilot. Onder teamleiders van een thuiszorgorganisatie in 
Amsterdam hebben we nagevraagd of zij het initiatief aan vinden 
sluiten bij cliënten in hun team. De teamleiders zijn enthousiast 
over het idee van BuurtPraat en vinden het goed aansluit bij de 
cliënten in de wijk. De teamleiders vertelden direct al meerdere 
cliënten in hun hoofd te hebben zie zij zouden willen uitnodigen 
voor BuurtPraat. 
 
Bepalen van de doelgroep 
De doelgroep werd afgebakend door de eisen van de opdrachtgever 
die een eenzame doelgroep van 75+ wilde bereiken. We hebben 
deze leeftijdsgrens losgelaten omdat we veel signalen kregen uit 
het veld dat de iets jongere doelgroep ook behoefte had aan meer 
contact. Ook was het voor ons lastig om voldoende deelnemers te 
werven en dus zonde om mensen die behoefte hadden aan contact 
buiten te sluiten van de pilot.  
 
Tijdens de bijeenkomst hebben we ervaren dat het verschilt hoe 
oud iemand zich voelt en ik welke mate leeftijd te maken heeft met 
iemands leeftijd. Isolement en fysieke en mentale klachten en 
beperkingen kunnen iemand bijvoorbeeld ‘vroeg oud’ doen lijken. 
Hoewel uit onderzoek blijkt dat het aandeel eenzame mensen 
boven de 75 groter is dan boven de 60, zijn we tevreden met het 
versoepelen van de leeftijdsgrens omdat de deelnemers die ‘vroeg 
oud’ waren evenveel of nog meer aan de bijeenkomst leken te 
hebben gehad dan de deelnemers van 75+ of 85+.  
 
Hoe bepaal je of iemand voldoet aan het criterium van 
eenzaamheid? Dat weet je nooit zeker, en eenzaamheid blijft iets 
heel persoonlijks. We hebben daarom aan niemand gevraagd of ze 
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zich eenzaam voelden. Wel zijn we in gesprek gegaan met hulp-, 
zorg- en dienstverleners die voor ons de deelnemers moesten 
gaan werven. In deze gesprekken probeerde we samen te bepalen 
welke ouderen interesse zouden hebben in en geschikt leken voor 
de pilot.  
 
Omdat onze activiteiten gericht waren op taal hebben we gezocht 
naar een doelgroep die het leuk vond om met taal bezig te zijn. 
Vanwege het lesmateriaal hebben we aanvullende eisen gesteld 
aan onze doelgroep namelijk dat ze een basisniveau van 
Nederlandse schrijf, spreek en leesvaardigheid moesten bezitten.  
 
Het ontwerpen van de aanpak  
Het plan van aanpak is ontworpen met twee doelen in gedachten. 
Ten eerste welke stappen doorlopen moeten worden om de pilot 
uit te kunnen voeren en ten tweede zicht krijgen op de tijd en het 
geld dat de pilot zou kosten. Beiden onderdelen – zowel de 
stappen die nodig waren als de tijd die het zou kosten – hadden we 
onderschat. Met name de werving van deelnemers en de 
onderlinge communicatie heeft meer tijd gekost. De werving heeft 
meerdere stappen gekost dan van tevoren bedacht. We vertellen 
tips en tricks over de werving in fase twee van dit handboek, op de 
volgende pagina. 
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Fase 2 Werving deelnemers 

In fase twee wordt een wervingsstrategie gekozen, uitgewerkt en 
uitgevoerd. De werving van BuurtPraat begon in 2020. Eind 2020 is 
besloten om BuurtPraat te transformeren van fysieke naar online 
bijeenkomsten. De vernieuwde werving liep vervolgens van januari 
tot maart 2021. Hieronder staan de leerpunten die we meege-
nomen hebben, met name uit de laatste wervingsperiode in 2021. 
 
 
 
 
Kiezen en uitwerken van een wervingsstrategie 
Voordat de werving van start gaat, kiezen we het gewenste 
scenario voor onze pilot. We staan voor drie keuzes. 
 
Drie scenario’s, najaar 2020:  
 
1. Zo snel mogelijk opstarten met fysieke bijeenkomsten (in dit 

scenario stellen we hypothetische startdatum in van over drie 
maanden en doen er alles aan om op die datum te kunnen 
starten. We hopen dat tegen die tijd fysieke bijeenkomsten 
door kunnen gaan). 

2. Zo snel mogelijk opstarten met online bijeenkomsten 
(hiervoor moeten we onze training, beoogde doelgroep en 
werving aanpassen) 

3. Uitstel van de fysieke bijeenkomsten (in dit scenario zetten we 
alle activiteiten op pauze tot dat we weten wanneer fysieke 
activiteiten weer plaats mogen vinden, hiervoor zijn we 
afhankelijk van de flexibiliteit van de samenwerkingspartners 
en projectplanning) 
 

We werken ieder scenario uit aan de hand van voor- en nadelen. 
Dit werk goed en we kunnen nu overwogen een keuze maken. We 
kiezen scenario 2 omdat de lijst met nadelen het kleinst is en de 
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voordelen (volgens planning kunnen starten) opwegen tegen 
sommige nadelen (zoals het moeten zoeken van deelnemers die 
een computer of tablet hebben en weten hoe ze die moeten 
gebruiken).  
 
Op basis van scenario twee maken we een nieuwe planning en 
ontwerpen we een wervingsstrategie.  
 
In de wervingsstrategie nemen we op wat het doel is van de pilot 
en van de werving. We beschrijven nogmaals, zo gedetailleerd 
mogelijk, onze nieuwe doelgroep. De doelgroep hoeft niet goed ter 
been te zijn (wat een voorwaarde was voor het bijwonen van 
fysieke bijeenkomsten) en we hoeven geen vervoer meer voor 
deelnemers te regelen want de bijeenkomsten vinden niet meer 
plaats op locatie. Deelnemers moeten wel beschikken over een 
tablet of computer en moeten mee willen doen met een online 
bijeenkomst via videobellen.  
 
In de wervingsstrategie staat de aanpak van de werving, die uit 
twee delen bestaat: online en offline. We formuleren ook een 
hoofdboodschap voor alle communicatie zoals flyers, social 
mediaberichtgeving, persberichten en communicatie naar 
partners in de wijk. Alle netwerkpartners staan schematisch in een 
overzicht weergegeven met naam, contactgegevens, aard van het 
contact en eventuele uitstaande vragen of acties. Tot slot staat in 
de wervingsstrategie een logboek. Hierin houden we onze acties bij 
die we uitvoeren voor de werving. Ook houden we bij wanneer we 
overleggen en welke besluiten we nemen en acties (en voor wie) 
we uitzetten of uitgevoerd hebben.  
 
Onderstaand geven we een voorbeeld van onze online en offline 
aanpak en de resultaten die de aanpak heeft opgeleverd. Namen en 
andere persoonsgegevens zijn wanneer nodig geanonimiseerd of 
gefingeerd. 
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Voorbeeld: overzicht wervingsacties online en offline 

Online  

Medium  Communicatie Resultaat  

Facebookpagina Bericht met flyer Bereik: 192 
Betrokkenheidreacties: 13 

Bericht werd 4x gedeeld, o.a. door ‘Buurtorganiatie’ 

Bericht op ‘Thuiszorg’ 
pagina 

Bereik: 600 

Bericht op ‘Partner’ 
pagina 

Bereik: 80 
Betrokkenheidreacties: 9 

Bericht radio Steunkous 
op BuurtPraat pagina 

Bereik: 11 
Betrokkenheidreacties: 2 

Bericht radio Steunkous 
op ‘Partnerpagina’ 

Bereik: 86 
Betrokkenheidreacties: 25 

Foto op BuurtPraat 

pagina 

Bereik: 8 

Nieuwe flyer Bereik: 3 

LinkedIn Op ‘Partner’ pagina 
bericht over radio 
Steunkeus en 

Buurtpraat 

Bereik: 858 
Klikken: 27 
Reacties: 16 

Op ‘Partner’ pagina 

bericht over Buurtpraat 

Bereik: 985 

Klikken: 12 
Reacties: 14 

Online Thuiszorg 

omgeving 

Vlog door Trainer (geen inzage) 

Buurtpagina’s/ 

online 
nieuwsberichten 

Berichtje geplaatst in 

‘Buurt Balie’.  

Bereik: 79 

Reacties: 4 

 Bericht gedeeld op 

indischebuurtbalie.nl 

Is ook onder de aandacht gebracht via de 

nieuwsbrief. Bereik onbekend. 

Offline  

Flyer In brievenbussen 
gedaan bij 
seniorencomplexen 

+/- 300 flyers 

Via ‘Oma’s soep’ 
verspreid in een leuk 

tasje bij de soep 

150 flyers 

Uitgedeeld koffieactie +/- 10 

Opgehangen ‘Flevoflat’ 
verschillende 
prikborden bij de lift 

4 

Via maaltijdtasjes ‘het 
Baken’ 

Onbekend 
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Contactpersonen 69 mensen benaderd via 

mail/telefoon; mensen 
zonder reacties 
herinnering gestuurd 

Reacties: 33 

Verspreid onder eigen netwerk 
 

Acties voortgekomen uit contactpersonen 

Oma’s soep Flyers verspreid 

Buurtzorg Radio steunkous  

Aansluiten en onder de 

aandacht brengen bij 
Platform Informele Zorg 
Zuid 

Zoom bijeenkomst, 26 aanwezigen. Allen 

professionals informele zorg 

Toegevoegd in 
WhatsApp-groep 100% 
en bericht gedeeld 

App-groep voor professionals van de formele zorg 
en coördinatoren van informele zorg en 
vrijwilligersorganisaties en – initiatieven; 147 

deelnemers 

TanteLouise 

samenwerking n.a.v. 
contact projectleider 

Een deelnemer uitgekomen, maar die heft geen 

computer of tablet 

Radio Radio interview over 

BuurtPraat bij radio 
Steunkous 

Bereik onbekend 

Krant Persbericht verzonden 
naar ‘de Brug’ en ‘Oost 
online’ 

Bericht is geplaatst op oost-online.nl 
De Brug geen reactie ontvangen, ook niet na 
herinneringen. 

Koffie actie Koffie uitgedeeld samen 
met flyer BuurtPraat en 
praatje maken 

+/- 10 mensen gesproken 

Thuiszorgorganisatie Alle teamleiders 
Thuiszorg benaderd 

24 mentoren. Zouden het in team verspreiden 

Hulpverleners 
Amsterdam Oost gebeld 

Totaal hulpverleners: 81 
Telefonisch gesproken: 41 
(de rest wel geprobeerd, maar niet te pakken gekregen. 

Iedereen is geappt of gemaild, daar zijn ook nog paar 
reacties uit gekomen). 
Van 19 hulpverleners reactie dat ze het voor gingen 

leggen aan hun cliënten.  

hulpverleners rest 

Amsterdam gebeld 

Totaal hulpverleners: 228 (excl. Oost) 

Telefonisch gesproken: 92 
(73 wel geprobeerd, maar niet te pakken gekregen. 63 
niet aan toegekomen om te bellen. Iedereen is geappt of 

gemaild, daar zijn ook nog paar reacties uit gekomen). 
Van 50 hulpverleners reactie dat ze het voor gingen 
leggen aan hun cliënten. 
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Hoewel we veel verschillende wervingsacties hebben uitgevoerd, 
werkte persoonlijk contact het allerbeste. De deelnemers die zich 
hebben aangemeld kwamen meestal via hun hulp-, dienst- of 
zorgverlener bij BuurtPraat terecht. De flyer met de duidelijke 
boodschap heeft bijgedragen aan het feit dat de boodschap 
duidelijk overkwam.  
 
Voor het ontwerp van de flyer (zie hieronder) hebben we gezocht 
naar flyers van vergelijkbare initiatieven voor dagbesteding voor 
ouderen. Ook hebben we een aantal ouderen die zich al hadden 
aangemeld voor BuurtPraat gevraagd over hun tevredenheid met 
de concept-flyer. Aan de hand daarvan hebben we het lettertype 
vergroot en de kleuren op de flyer ten dienste laten staan aan de 
leesbaarheid. We gebruiken korte zinnen en begrijpbare taal. We 
gebruiken een afbeelding, kleurcontrast, iconen en geven 
meerdere kanalen (telefoonnummer en email) waarop we 
bereikbaar zijn voor vragen. Een succesfactor is dat we op de 
voorkant van de flyer aangeven dat we hulp bieden bij videobellen. 
De meeste deelnemers hebben daarvan gebruik gemaakt. 
 
Er zijn uiteindelijk zes deelnemers geworven. Samen met de 
trainer en trainee vormden zij de wekelijkse BuurtPraat.  
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Tips & Tricks 
 Staat je initiatief op een kruispunt, bijvoorbeeld vanwege veranderende 

omstandigheden (denk aan COVID-19)? Maak scenario’s met voor- en 
nadelen en bespreek met het team voor welk scenario jullie willen gaan en 
waarom. 

 Ontwerp een wervingsstrategie met daarin de doelen, hoofdboodschap en 
aanpak van de werving. Houdt hierin ook een logboek bij van alle acties en 
overleggen.  

 Voor overzicht: gebruik een tabel om alle wervingsactiviteiten en hun 
resultaten bij de houden.  

 Wanneer je met ouderen wil werken, kies dan voor een persoonlijke 
benadering van de doelgroep als hoofdactiviteit. Andere activiteiten kunnen 
ook waardevol zijn voor de werving, bijvoorbeeld om in contact te komen met 
andere organisaties die jouw willen helpen. Leg de nadruk echter op het 
samenwerken met organisaties die in persoonlijk contact staan met de 
doelgroep zodat je potentiele deelnemers met een persoonlijke benadering 
(via menselijk contact) aanspreekt. 
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Fase 3 Uitvoering bijeenkomsten 

In fase drie kunnen we van start met BuurtPraat. De uitvoering 
bestaat uit de online bijeenkomsten via Zoom waarin wordt 
aangelsoten op behoeften van deelnemers. Onderdeel van de 
uitvoering is ook het aanpassen van het lesmateriaal, het train-
de-trainer programma en de procesevaluatie.  
 
 
 
Bijeenkomsten 
De bijeenkomsten duren anderhalf uur en vinden wekelijks plaats, 
voor een periode van 16 weken.  Een professionele trainer 
begeleidt de bijeenkomsten en een trainee ondersteunt de trainer 
hierbij. De trainers putten uit bestaand cursusmateriaal van 
‘Zilveren Taalcompetenties4’ dat zij wekelijks aanpassen aan de 
behoeften van deelnemers.  
 
Alle deelnemers hebben tijdens de bijeenkomsten gebruik leren 
maken van Zoom. Vier van de zes deelnemers hebben hiervoor 
gebruik gemaakt van hulp. Er werd vanuit de organisatie hulp 
geboden door fysiek langs te gaan bij deelnemers die daar behoefte 
aan hadden, om te leren opstarten met Zoom. Ook is er een 
uitgeprinte Zoom-handleiding ontwikkeld en gedeeld met 
deelnemers. Uiteindelijk hebben alle deelnemers hebben 
zelfstandig leren werken met Zoom.  
 
Zoom bleek ook de grootste valkuil tijdens de bijeenkomsten. 
Regelmatig kwam een deelnemer niet goed de vergadering in. 
Daarnaast leek een onlinebijeenkomst voor sommige ouderen een 
te hoge drempel. Ongeveer de helft van de deelnemers vindt 
                                                             
 
4 Zilveren Taalcompetenties, ontwikkeld door Alsare, ontwikkeling en advies: https://alsare.nl/zilveren-

taalcompetenties/  

https://alsare.nl/zilveren-taalcompetenties/
https://alsare.nl/zilveren-taalcompetenties/
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contact via videobellen in de weg staan van het opbouwen van een 
(diepgaandere) band met elkaar. Een deelnemer vertelt 
bijvoorbeeld:  

“Je ziet een hoofd van een persoon via Zoom en dat is anders dan 
dat je handgebaren en lichaamshouding ziet, die ook veel over taal 
vertellen. […] Je leert iemand beperkt kennen en ziet alleen hun 
hoofden. […] Via Zoom kan je niet bij elkaar op visite gaan.” 

 
- deelnemer BuurtPraat - 

 
Aansluiten op behoeften en interesses deelnemers 
Gepland was om op voorhand een Talentenscan af te nemen bij 
aankomende deelnemers. Het bleek voor ons niet mogelijk om 
langs te gaan bij een deelnemer om van tevoren hun wensen en 
behoeften in kaart te brengen. De Talentenscan is daarom 
geïntegreerd in de eerste aantal introductie bijeenkomsten. Van 
belang hierbij was de kleine omvang van de groep, die het mogelijk 
maakte rekening te houden met ieders stem en inbreng. 
Deelnemers hebben bijvoorbeeld input geleverd door poëzie te 
delen in de groep of een stoelyoga sessie te organiseren. 
 
In het wekelijkse contact worden deelnemers gestimuleerd zelf 
onderwerpen in te brengen die zij interessant vinden. Dit doen 
enkele deelnemers, maar is geen groot succes omdat de 
deelnemers niet van huiswerk houden en niet houden van dingen 
moeten. Wat wel erg wordt gewaardeerd is dat alle deelnemers aan 
het woord worden gelaten en hun inbreng kunnen geven tijdens 
gesprekken en naar hun mening wordt gevraag. Een van de 
deelnemer zegt dat ruimte voor ieders inbreng en het delen van 
verhalen bijdraagt aan het echt leren kennen van elkaar: 
 

“De anderen geven ook aan wat hen het meest aanpreekt en je ziet 
de verschillende persoonlijkheden van de rest. Het is leuk om te 
delen en te weten te komen wat iemand anders denkt, wat die 
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ervaringen zijn en hoe iemand denkt. De uitwisseling is leuk. Soms 
wordt het emotioneel, dat is soms leuk of moeilijk of soms dan kan 
ik een vraag niet beantwoorden en moet ik iets overdenken of een 
herinnering die ik ben vergeten komt naar boven.” 

 
- deelnemer BuurtPraat – 

 
Deelnemers stellen het enthousiasme van de trainers op prijs en 
vinden de trainers kundig in het begeleiden van de groep waarbij 
ze aandacht hebben voor ieders inbreng, ideeën en gevoelens. Een 
van de deelnemers zegt dat de trainers heel “belangstellend” waren 
en “altijd goed voorbereid”. Een andere deelnemer noemt dat de 
begeleiding structuur biedt aan de bijeenkomsten wat onder 
andere onderling contact faciliteert: 
 

“De goede begeleiding zorgt ervoor dat we dingen doen in een 
bepaalde volgorde. Ik heb structuur nodig, ik vind dat fijn. In het 
begin zien we [op de PowerPointpresentatie] wat we gaan doen. 
Aan het eind wordt gepraat wat we het leukste vonden en hoe we 
de bijeenkomst hebben ervaren. De begeleiding is vriendelijk en 
goed. De trainer is heel goed en de trainee ook. Ze zijn in charge. Je 
voelt dat ze de leiding nemen en het overzicht hebben. Zonder 
trainer mis je de structuur en de lijn waarover je gaat praten en wat 
je gaat doen. Met kletsen alleen, daar heb ik niet zo veel aan. Nu 
kletsen we ook veel, maar met een onderwerp en een structuur en 
via een oefening.” 

 
- deelnemer BuurtPraat – 

 
Lesmateriaal 
Het lesmateriaal van Zilveren Taalcompetenties bestond uit 
verschillende typen opdrachten van taalspellen tot 
discussieonderwerpen en de afwisseling daartussen vonden de 
trainers en deelnemers fijn. Naarmate de cursus vorderde bleken 
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de deelnemers het meest plezier te beleven aan opdrachten 
waarbij verhalen en herinneringen werden gedeeld. Iedereen kon 
gelijkwaardig meedoen met dat type opdrachten, in plaat van bij 
taalspellen, waarin de een vaardiger was dan de ander. Toch 
werden ook de taalspellen gewaardeerd als deze in beperkte mate 
werden ingezet.  
 
Het lesmateriaal van Zilveren Taalcompetenties was goed 
bruikbaar en er was veel materiaal om uit te putten. Dat bood 
ruimte aan de trainer om te kiezen wat bruikbaar was online, 
relevant was voor de bijeenkomsten en paste bij de doelgroep. Het 
materiaal bevatte goede vragen om het gesprek op gang te 
brengen tussen deelnemers. Ook waren er leuke, grappige en 
prikkelende krantenartikelen, tekstjes, gedichten, filmpjes, 
liedteksten etc. om te lezen en bespreken met elkaar. Een aantal 
krantenartikelen of weblinks die voorkwamen in het materiaal 
waren verouderd en het zou waardevol zijn om het materiaal te 
updaten. Het cursusmateriaal voor de online bijeenkomsten is 
openbaar te downloaden via de website van het Kohnstamm 
Instituut. Ook de Zoom-handleiding voor senioren is hier te 
vinden.  
 
Train-de-trainer 
Het train-de-trainer programma was een sterk punt van de 
uitvoering, met name vanuit het perspectief van de trainee. De 
trainee heeft samen met de trainer ontwikkelen doelen opgesteld 
en deze doelen behaald: geleerd om zelfverzekerd voor een groep 
te staan en zelfstandig een training voor te bereiden en uit te 
voeren. De belangrijkste bijdrage van de trainee aan de 
bijeenkomsten is het enthousiasmeren van de deelnemers en hen 
betrokken houden bij de activiteiten. Doordat de trainee, net als de 
trainer, participeerde in de activiteiten, was er meer uitwisseling 
tussen jongere en oudere generaties (de trainers waren beiden 
onder de 30 jaar) en daarmee meer mogelijkheden om elkaar te 
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inspireren, wat volgens de trainee vaak gebeurde. Ook was de 
groep deelnemers soms erg klein (N=3), als bepaalde deelnemers 
ziek waren of niet konden komen, waardoor de participatie van de 
trainee bij de bijeenkomsten het, voor het gevoel van de 
uitvoerder, gezelliger maakte.  
 
Het train-de-trainer programma (en ondersteuning van een 
trainee) bleek vooral in de opstartfase waardevol. De leerdoelen 
van de trainee werden in de loop van het project behaald. Een van 
de uitvoerders geeft als tip om in de eerste fase van een nieuw 
project een trainee in te zetten, deze ondersteunt de trainer 
bijvoorbeeld in het enthousiasmeren van deelnemers. Bij een 
kleine groep deelnemers is na de beginfase, en wanneer de 
leerdoelen van de trainee zijn behaald, een trainee niet meer 
nodig.  
 
Procesevaluatie 
We voerden een procesevaluatie uit naar BuurtPraat. Hierin wordt 
onderzocht hoe het initiatief wordt uitgevoerd, en wat ervaren 
effecten van deelnemers zijn, zowel bekeken vanuit deelnemers 
zelf en vanuit de blik van trainers en andere betrokkenen bij het 
initiatief. Het doel is niet om te bewijzen dat BuurtPraat ‘werkt’ 
tegen eenzaamheid, maar om te beschrijven welke processen goed 
lopen of verbeterd kunnen worden en wat de ervaring en  
waardering van deelnemers en uitvoerders zijn. Een deel van de 
resultaten van de procesevaluatie zijn verwerkt in dit handboek.  
 
Voor de procesevaluatie zijn interviews gehouden met vier 
deelnemers, zeven uitvoerders en is er een bijeenkomst van 
BuurtPraat geobserveerd aan de hand van een observatie-
instrument. 
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Tips & Tricks 
 Biedt persoonlijke computerhulp door langs te gaan bij mensen. Gebruik een 

papieren handleiding waarbij deelnemers zelf aantekeningen kunnen maken. 
Ga zo vaak langs als dat het nodig is voor de deelnemers om zelfstandig 
gebruikt te kunnen maken van Zoom. Wanneer je investeert in de 
computervaardigheden van mensen hebben ze daar lange tijd profijt van. 

 Gebruik verschillend lesmateriaal zodat er afwisseling is in het type 
opdrachten. Taalspellen zijn leuk ter afwisseling, maar leg de nadruk op 
activiteiten waarbij iedereen een verhaal, ervaring, reflectie of herinnering 
kan delen.   

 Zilveren Taalcompetenties is openbaar en online beschikbaar. Bekijk van 
week tot week welk materiaal bruikbaar is online en wat aansluit bij de 
behoeften van de doelgroep.   

 Zet professionele trainers in die een veilige sfeer creëren, gelijkwaardig 
communiceren met deelnemers en iedereen aan het woord laten, 
enthousiasmeren en betrekken. 

 Schuw zingeving niet, zoals gespreksonderwerpen over de zin van het leven: 
waarom jij opstaat in de ochtend en wat voor jouw belangrijk is. Dat soort 
vragen bieden juist de mogelijkheid voor iedereen om hun verhaal kwijt te 
kunnen, zich gehoord te voelen en creëert verbinding tussen deelnemers. 

 
 

  

https://alsare.nl/zilveren-taalcompetenties/
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3  Resultaten: portretten van deelnemers 

Om de resultaten van BuurtPraat te illustreren, presenteren we 
twee portretten van deelnemers: Marie en Inez. De informatie 
komt uit interviews met twee van de deelnemers. De namen zijn 
gefingeerd.  
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MARIE 

 
Achtergrond 

alleenwonend in een appartement (koopwoning) 

woont in Amsterdam Oost 

76 jaar en geboren in Rotterdam 

naar eigen zeggen “goed in taal” 

houdt van: poëzie 

voelt zich weleens eenzaam en heeft sinds maart vorig jaar                                          

geen knuffel meer gehad 

 

 

Reden om deel te nemen aan BuurtPraat 

Gedichten lezen en bespreken.  

 

BuurtPraat was goed voor.. 

Veel plezier.  

Leuk om op deze manier met taal bezig te zijn. 

Leuk om van andere te horen hoe zij het leven beleven. 

 

Uitsmijter 

“De cursus heeft ervoor gezorgd dat ik aan nieuwe                                                        

mensen dingen kan vertellen en met hen kan praten.” 
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INEZ 

 
Achtergrond 

alleenwonend in Amsterdam Oost 

           64 jaar 

geboren in Frankrijk 

woont sinds 1986 in Nederland 

houdt van: gezond eten, goed slapen, bewegen, wandelen, in de natuur zijn 

voelt zich weleens eenzaam en loopt moeizaam, maar geniet van elke dag 

 

Reden om deel te nemen aan BuurtPraat 

Coronatijd, helemaal alleen in mijn huis, ik ben nog meer geïsoleerd                         

dan normaal. 

Goed voor mij om contact te hebben met mensen.  

Ook voor mijn Nederlandse taal.  

 

BuurtPraat was goed voor.. 

Het contact; wat de groep samendoet. 

Het tegengaan van gevoelens van eenzaamheid,  

Mensen zien online, het gezellig hebben.  

Kennissenkring.  

 

Uitsmijter 

          “Als het stopt dan ga ik het missen, dan heb ik iets minder in mijn leven.” 
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4  Valkuilen en leerpunten 

Valkuilen en leerpunten 
 Werken met jonge en bevlogen mensen is leuk en inspirerend, maar trek op 

tijd aan de bel als je hulp nodig hebt of als je merkt dat iemand in het team 
meer ondersteuning nodig heeft. Als iemand bepaalde verantwoordlijkheden 
(nog) niet aan kan is het goed om dat bespreekbaar te maken zodat er samen 
gezocht kan worden naar een oplossing. 

 Ben enigszins flexibel met tijd en geld. Er kunnen altijd dingen gebeuren die je 
niet verwacht had, ook al maak je van tevoren een risicoanalyse. Biedt en gun 
jezelf en je team flexibiliteit om onverwachte tegenvallers goed op te lossen.    

 Jij en je team leren van jullie fouten, plan daarom tussentijdse 
evaluatiemomenten in om open en eerlijk met elkaar het gesprek aan te gaan 
over wat er goed gaat en minder goed en wat jullie daarvan leren.   

 Stel realistische verwachtingen aan onderzoek naar en met de doelgroep 
ouderen. Ouderen worden snel overbelast vanwege fysieke en mentale 
problemen of beperkingen. Wil je dat ouderen deelnemen aan onderzoek? 
Bedenk hoe je hen zo min mogelijk belast met het onderzoek en hoe je het 
interessant kan maken voor hen om mee te doen. 

 Motiveer uitvoerders in het team om taken op te pakken waarbij iedereen af 
en toe in contact komt met de doelgroep. Het contact met de doelgroep is 
waardevol voor teamleden, motiveert teamleden en zorgt voor betrokkenheid 
bij het doel en de visie van het project. 
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