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DE BUURT VOOR ALLE LEEFTIJDEN
WAT IS HET WEL
WAT IS HET NIET
Het gaat om het ontwikkelen van video’s,
handleidingen met praktische tips en
concrete voorbeelden om in een bepaalde
buurt duurzame intergenerationele
solidariteit op te zetten. In een buurt zouden
verschillende generaties elkaar moeten
helpen.
Een nevendoelstelling is de wederzijdse
vooroordelen – oud = versleten; jong =
overlast – weg te werken.

Nvt

Ouderen worden ingeschakeld als
vrijwilligers in vb. naschoolse opvang.
Jongeren helpen senioren met vb.
mobiliteitsproblemen, leren omgaan met pc
en digitale TV.
Beide generaties bespreken met elkaar hun
wederzijdse frustraties.
De activiteiten vinden plaats in de buurt
(eventueel eigen lokalen).
VOOR WIE IS HET WEL
Voor iedere buurt

VOOR WIE IS HET NIET
Nvt

VRIJWILLIGERS
.De samenwerking is met mensen uit de buurt.
STAPPENPLAN
-

literatuurstudie, werkconferenties, proefprojecten
op zoek gaan naar partners en een ‘trekker’
opstarten effectieve intergenerationele werking (vb. zie hoger)
ontwikkelen ontmoetingsplaatsen en – momenten vb. koffietafel, film van vroeger en
nu tonen, fietstocht, … .
werken aan uitwisseling waarden en normen, nastreven gelijklopende doelen vb.
aanleg nieuw park met mogelijkheden voor beide groepen.
Intergenerationeel werken is een methode en geen doel op zich.
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AANDACHTSPUNTEN
-

heel intensief om duurzame samenwerking op te starten.
Het is geen goed idee om als eerste contactmoment een dialoog te voorzien. Dit
garandeert geen constructieve start.
De rol van de bemiddelaar is heel belangrijk. Het best is hiervoor een opbouwwerker,
buurtwerker in te schakelen.
SAMENWERKINGEN

Alle organisaties in de buurt die willen meewerken: LDC, jeugdbeweging, rusthuis, scholen,
thuiszorgdiensten, … .
EFFECTIVITEIT/ POSITIEVE RESULTATEN
-

Verhogen veiligheidsgevoel
Verminderen eenzaamheidsgevoel jongeren
Ontlasting taken thuiszorgdiensten
Verhoging wederzijds respect.
Verhogen leefbaarheid van de buurt.
CONTACTGEGEVENS
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Interessante websites
www.nizw.nl / sociaal beleid / intergenerationeel
Overzicht van alle door het NIZW ontwikkelde methodieken op het gebied van
intergenerationeel werken, merendeels gratis te downloaden.
www.zilverenkracht.nl
Website van het nationaal stimuleringsprogramma Zilveren Kracht, met veel
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informatie, publicaties en instrumenten voor het bevorderen van maatschappelijke
inzet en participatie van senioren.

