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In de Best Practices op de volgende slides, is gekeken naar:

• Hoe de continuïteit van het project 
gewaarborgd wordt.

• Of en hoe het project ontmoeten in de 
wijk stimuleert. 

• Of er ontmoetingen plaatsvinden tussen 
verschillende groepen. 

• Of er meerwaarde ontstaat voor 
meerdere partijen.

• Niet consumeren maar participeren in 
een activiteit.

• Hoe grootschalig elk project is opgezet: is 
het een eenmalige activiteit of een 
doorlopend programma?
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Continuïteit door vaste oppas huisdieren. Ouderen 
kunnen een band opbouwen met een dier en hun 

baasje. Het concept heeft voordelen voor alle 
betrokken partijen.

Thema’s Van Neynsel: Fit & Natuur

OOPOEH:  ‘Opa’s en Oma’s passen op een huisdier’.
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www.oopoeh.nl 
 
Oopoeh is een Huisdieren Oppasservice.  
Ouderen kunnen via een digitaal platform op een huisdier passen van een eigenaar die veel werkt of bijvoorbeeld vaak weg is.  
Ouderen kunnen aangeven hoe vaak ze willen oppassen, en op wat voor een dier. Een oudere wordt gekoppeld aan een vast huisdier. 
Het is een landelijk project, en wordt via een digitaal platform verspreid. Voor ouderen met toegang tot het internet is het makkelijk bereikbaar. 
 
Continuïteit door:  
Vaste oppas adresjes, een band kunnen opbouwen met een dier + baasjes. 
Eigenaren huisdier betalen een abonnement. Er zit verdien model achter.  
 
Sterke punten:  
Netwerk van ouderen opbouwen onder de klantenkring. Er worden extra’s uitjes verzorgd voor de oopoeh’s die qua thema  dicht tegen het 
oppassen aan zitten. op hondentraining gaan bijvoorbeeld.  
 
Thema’s Van Neynsel 
Hond uitlaten, conditie  beweging (fit / natuur/sociaal) 
Contact  met hond kom je meer mensen tegen. 
Affectie  huisdier. 
Vertrouwensband met eigenaren van het huisdier.  
Gevoel van nodig zijn, zorg kunnen bieden.  
Voldoening.  
 
 
 
 



 

Ouderen participeren in een project, waarbij 
ze naast gezellig koken en eten iets terug 
geven aan de maatschappij. Commercieel 

concept dat zich door een verdienmodel zelf 
in stand kan houden. 

Thema’s van Neynsel: Eten/Drinken & 
Educatie/Informatie
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Oma’s Soep. 
Is een project in Amsterdam, opgericht om de eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan.  
In een aantal buurthuizen wordt soep gekook door ouderen, volgens hun eigen recepten van vroeger. In de buurthuizen wordt samen gegeten 
van de soep. De soep koken de ouderen vaak in samenwerking met jongeren, en wordt verkocht in de Oma’s Soep winkel. Ingrediënten komen 
van de supermarkt, als ze aan de datum zijn en weggegooid moeten worden. De Soep is dus elke keer anders. Duurzaam sociaal initiatief.  
 
Continuïteit: 
Het concept maakt gebruik van een winkel, er zit een verdienmodel achter waardoor het concept zich idealiter zelf in stand kan houden.  
Hoe continu het concept uitgevoerd wordt is niet helemaal duidelijk. Volgens site is er af en toe een kooksessie, niet elke avond. Er wordt wel 
extra soep gekookt voor het bedrijfsleven. 
 
Bereik van het concept: 
Het concept wordt op meerdere plekken in Amsterdam uitgevoerd. Zo kunnen meer ouderen er mee in aanraking komen. Groter bereik. 
Digitaal is het voor zover wij kunnen zien niet groot in de aandacht geweest. Of het verspreid wordt op digitale platforms waar ouderen veel 
komen, weten we niet.  
 
Sterke punten: 
Mix van generaties dmv samen koken met jongeren. Recepten van Oma krijgen bestaansrecht. Iets overdragen aan een andere generatie. Leren 
van elkaar. 
Daarnaast doen de ouderen dmv een leuke activiteit zelf iets terug voor de maatschappij. Het is een commercieel concept, waardoor het niet 
op een liefdadigheids actie blijft hangen. Dit concept kan zichzelf in stand houden.  
Ouderen voelen zich nuttig, dragen iets bij en hebben tegelijk sociaal contact.  
 
Thema’s van Neynsel 
Eten/drinken 
Leren van elkaar 
Cultuur  traditie overdragen 



 

ABE.HAVELTE:  ‘Ouderen ophaalservice voor boodschappen’.

Dit concept speelt sterk in op een behoefte 
van ouderen: Boodschappen doen als sociaal 

moment in de week. Bevorderd 
zelfredzaamheid en sociaal contact. 

Continuïteit door financiering  van Albert 
Heijn. Aansluiting op het imago en strategie 

AH. 
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ABE.HAVELTE 
 
In plaats van een bezorg service van de boodschappen, is er in samenwerking met Menzis en Ahold een Ouderen Ophaal service gestart.  
Ouderen kunnen een aantal keer in de week met meerdere ouderen tegelijk mee naar de supermarkt. Ze worden thuis opgehaald, krijgen in de 
supermarkt een kopje koffie en een koek, en worden later ook weer thuis gebracht met hun boodschappen.  
 
Continuïteit: 
Albert Heijn financiert dit concept. 
Albert Heijn doet moeite om een oudere doelgroep te faciliteren. Ze laten dat hiermee duidelijk zien, en passen de winkel erop aan. Het is een 
concept dat een goede connectie heeft met de visie en strategie van de Albert Heijn. Het is goed voor hun imago, en zal op deze manier 
aandacht en een potentiele grotere klantenkring onder ouderen krijgen. Ahold heeft het netwerk en de kracht om dit concept groter te 
verspreiden.   
 
Sterke punten: 
Dit concept speelt in op een hele sterke behoefte onder ouderen die niet voor iedereen zichtbaar is. Boodschappen doen is een van de weinige 
sociale momenten in de week, een moment waar je buiten de deur bent en ik contact kan komen met andere mensen.  
Het bevorderd de zelfredzaamheid van ouderen.  
 
Schaal: dit specifieke concept is alleen actief in Havelte.  
Een variant hierop is wel in heel NL actief (Boodschappen Plus Bus- vanuit ouderen fonds) 
 
Thema’s van Neynsel: 
Fit – zelfredzaamheid, sociaal.  
 
 

  



 

Ouderen en studenten vertellen aan de 
hand van foto’s over hun leven, en maken 
uitstapjes naar plekken die belangrijk zijn 
voor de oudere én plekken die belangrijk 

zijn voor de jongere. Sterk inhoudelijk 
contact tussen verschillende generaties. 

Thema’s van Neynsel:  
Educatie/informatie & thema afhankelijk 

van de activiteit
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Jong Belegen 
 
Jong Belegen is een project van het Deltion college, waarbij studenten Agogisch Werk en ouderen uit een woonzorginstelling zich in elkaars 
leven verdiepen. Aan dit project hebben meerdere klassen meegedaan, en hebben het project ingestoken vanuit de focus op een thema: 
historie, natuur ed. De groepjes hebben elkaar meerdere keren ontmoet, waarbij ze aan de hand van foto’s over zichzelf en hun leven vertellen. 
Daarnaast zijn er uitstapjes gepland naar plekken die belangrijk zijn voor de oudere, én naar plekken die belangrijk zijn voor de jongere. Zo leren 
ze heel bewust van elkaars leefwereld, en leren elkaar beter begrijpen en waarderen.  
 
Sterke punten: 
Het is echt een wisselwerking tussen meerdere generaties, en levert voor beide groepen meerwaarde op. Respect, begrip, vooroordelen 
wegnemen ed. Sociaal contact met inhoud. 
 
Minpunt: 
Geen continuïteit. Dit project is eenmalig uitgevoerd, en mist een transfer naar een vervolgstap of doorzetting van dit idee.  
 
Thema’s van Neynsel: 
Educatie 
Elke groep heeft een ander thema uitgediept qua inhoud, dus het kan aanhaken op veel onderdelen binnen van Neijnsel.   
 
 

  



 

OMA’S POST:  ‘Digitaal bericht wordt fysiek kaartje’.

Jongeren kunnen via een app berichten sturen 
naar ouderen. Het bericht wordt omgezet naar 

een fysiek kaartje. Het idee is dat er contact 
gemaakt kan worden en dat de mensen elkaar 

kunnen opzoeken. 
Sterk aan dit concept is de mix tussen de 

manier van contact maken van de verschillende 
generaties. Laagdrempelig daardoor. 
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Oma’s Post 
Concept om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan en contact met een jongere generatie aan te wakkeren. 
Via een app op je smartphone kunnen mensen een kaartje met een persoonlijke foto sturen naar een oma of opa. Dit kan een bekend of 
onbekend persoon zijn. De app zet het digitale berichtje om in een fysiek kaartje. Berichten aan een onbekende oudere, zou contact teweeg 
kunnen brengen, de oudere kan contact opnemen.  
Een ‘oma of opa adopteren…’ 
 
Sterke punten: 
Het concept is laagdrempelig voor de jongere én de oudere generatie. Hiermee bedoel ik dat ouderen in mijn beleving, veel waarde hechten 
aan het sturen van kaartje of het ontvangen daarvan. Zij kunnen het laten zien, het bied gespreksonderwerp en het is een stuk persoonlijke 
waardering. De jonge generatie stuurt nauwelijks meer fysiek kaarten of brieven en zal dat ook niet gaan doen. Deze app zet een snel digitaal 
bericht om in een fysiek kaartje.  
 
Minpunten: 
Jongeren moeten intrinsiek gemotiveerd zijn om dit daadwerkelijk iets te sturen, zeker naar mensen die zij niet kennen. Tevens moeten zij via 
de app geld betalen per tien kaartjes. Daarnaast betwijfel ik of het daadwerkelijk het eenzaamheidsprobleem oplost, de kans lijkt klein dat er 
een langduriger contact plaatsvind. En of de jongere doelgroep écht een relatie opbouwt met de oudere.  
 
Dit concept is niet echt van toepassing voor van Neynsel: maar het element van gemakkelijk instap-baar maken van een concept voor jongeren 
is wel belangrijk. 
 
 
 
 



 

Ouderen nemen onder leiding 
van de Chef kok, de keuken van 
een bestaand restaurant over. 
Ouderen kunnen vervolgens 

aanschuiven aan tafel. Pop-up 
concept op afspraak. Gasten 
reserveren via de website. 

Thema’s van Neynsel:
eten/drinken & 

educatie/informatie
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Oma’s Pop-up 
 
Oma’s Pop-up is een georganiseerde take-over van een bestaand restaurant. Ouderen koken oud Hollandse recepten voor een groep mensen, 
onder leiding van de chef kok van het restaurant, en schuiven vervolgens aan aan tafel. Dit wordt gedaan in restaurants, maar ook voor 
bedrijfsfeesten ed. Gasten kunnen via de website reserveren. (eigenlijk net Tasty van de Bossche Vakschool, maar dan met ouderen ;-) ) 
 
Continuïteit 
Matig op dit moment. Dit concept is gelanceerd door twee studenten, die ook nu nog de kartrekkers zijn voor het plannen en de organisatie 
hiervan. Zij studeren alleen af op dit moment, waardoor er alleen op bedrijfsfeesten iets gedaan kan worden. Restaurants moeten interesse 
hebben. 
Financieel gezien is er minder belemmering. De bijeenkomsten zijn op afspraak, of op een aantal gezette data per maand. Gasten betalen voor 
de avond, dus alles kan daarmee terug verdiend worden. Tevens is er veel aandacht voor geweest op TV, onder andere bij Geer en Goor.  
 
Sterke punten: 
Dit concept heeft veel potentie omdat het aantrekkelijk is om deel te nemen als gast. Het is een bijzonder avondje uit, met een sociaal verhaal 
erachter. Naast een gezellig etentje kunnen de ouderen aanschuiven aan tafel en een goed gesprek voeren. Ook is er aandacht voor oud 
hollandse recepten. Meerdere groepen in aanraking brengen met elkaar.  
 
Schaal:  
Dit concept is op meerdere plaatsen in Nederland actief, omdat het concept kan op poppen in verschillende steden. Het wordt wel 
georganiseerd door één partij.  
Mogelijkheden om dit op meerdere plekken in één stad te organiseren zijn er genoeg. 
 
Thema’s van Neynsel: 
Eten/drinken  
Educatie (leren koken van de chef) , sociaal contact. 
 
(website metjehart.nl laat wel veel opties zien voor potentiele samenwerking.) 
 



 

Jongeren en ouderen samen 
werkzaam in de groentetuin. 

• Duurzaam
• Continuïteit

Thema’s Van Neynsel: 
fit & natuur & educatie/informatie
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Generatie tuin 
 
Wat is het?  
De generatietuin is een gemeenschappelijke tuin, waarbij kinderen van de Buiten Schoolse Opvang (BSO) samen met de senioren de 
groentetuin bijhouden. . Zij verbouwen groenten en fruit, zaaien kruiden en bloemen, en oogsten eten uit de tuin. 
 
Continuïteit 
Kinderen van de BSO en ouderen tuinieren in de generatietuin eenmaal in de week samen. De kinderen en ouderen worden begeleid door de 
medewerkers van het verzorgingstehuis en van de BSO (deze krijgen vooraf een voorbereidende workshop).  
 
Sterke punten 
Samenwerking tussen kinderen en ouderen in een generatietuin heeft als positief neveneffect dat het isolement waar steeds meer ouderen in 
verzorgingshuizen in terecht komen, wordt doorbroken. Ervaring en kennis wordt van de ouderen overgedragen op de kinderen. Kinderen en 
ouderen worden gestimuleerd om samen te werken.  
 
Voor de kinderen is het niet alleen leuk, maar ook gezond. Kinderen zijn bewust van wat ze eten en weten waar het voedsel vandaan komt en 
hoeveel moeite het heeft gekost om het te laten groeien.  
 
Thema’s van Neynsel: 
Buitenlucht. Fit. Natuur, educatie. 
 
Eventueel iets met restaurant hieraan koppelen: Koken met ingrediënten uit de tuin.  
 
 

  



 

Wat viel op?

• Heel weinig concepten gezien die ingaan op spiritualiteit 
en wellness.

• Weinig concepten gezien die ingaan met spel en muziek. 

Hier wordt misschien op deze thema’s intern bij Van 
Neynsel veel georganiseerd, maar naar buiten toe weinig. 
Hier zit nog kans voor groei.

• ‘Aaibaarheids factor van ouderen in de concepten’. 
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Welke elementen nemen we mee:

• Verdienmodel achter een concept is belangrijk voor de continuïteit, 
het kan zichzelf financieel in stand houden. 

• Eigenaarschap voor de uitvoerende partij. 
• Concepten moeten toegankelijk (laagdrempelig) zijn én 

meerwaarde hebben voor alle deelnemende groepen. 
• Alle deelnemende partijen moeten iets kunnen halen én inbrengen.
• De meerwaarde dat het concept teweeg brengt, moet zichtbaar of 

tastbaar gemaakt kunnen worden. 
• Binnen concepten is de initiatie van contact goed, maar het concept 

moet dit contact wel écht verder kunnen brengen.
• Bij de opstart van een pilot moet het heel duidelijk zijn wat de 

barrières zijn van elke deelnemende doelgroep. (Wanneer doet 
een jongere mee? Wanneer doet een oudere mee?)  

• Voor van Neynsel: Ga niet het wiel opnieuw uitvinden, maak 
gebruik van bestaande partijen in de stad. 
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