Van Neynsel
Het stimuleren van ontmoeten in de wijk…

Agenda
• Welkom
• 20 min:
Presentatie over de samenwerking
tussen ‘sH Ondernemend Onderwijs
en van Neynsel, het werkproces,
bevindingen en belangrijke
ervaringen.
• 15 min:
Tijd om te reageren / gesprek.
• 60 min:
Samen aan de slag.
Uitwerken van een tweetal
startpunten voor pilots.
• Wat zijn de vervolgstappen en hoe
kunnen we dat vormgeven?

Samenwerking met het team van ‘sH OO

Onderzoeks verloop
Kern boodschap / visie

Behoefte onderzoek
bij ouderen.

“Ontmoeten
in de wijk
stimuleren”

Pilot

Best Practices:
spannende branche
voorbeelden.

Pilot

Netwerk uitbouwen:
Kansen bij externe
partijen in de stad.

Pilot

Kernpunten, inzichten en
kansen uit elk onderzoek.

Ouderen insights
• Ouderen zijn tevreden over het huidige
activiteiten aanbod!
• Praktische verbeteringen bij activiteiten:

• 3 kern punten?

Organisatie van activiteiten:
Zekerheid willen op een leuke ervaring /
Risico’s bij deelname.
Kosten:
Verwachtingen vs. krijg ik waar voor mijn
geld? / Belonen bij vaker deelnemen.
Begeleiding:
Grote wens voor meer praktische
begeleiding bij activiteiten. Bijv. Helpen
lezen van de bingo kaart.
Reden achter het organiseren van een
activiteit moet duidelijk zijn.

Ouderen insights
Ouderen in de wijk haken minder snel aan
bij activiteiten van Van Neynsel.

• 3• kern
punten?
Perceptie dat activiteiten alleen voor
interne bewoners zijn.
• Moeilijk integreren, je een
buitenstaander voelen.
• Om 17:00 gaat het pand op slot, wij
mogen dan niet meer naar binnen / Van
Neynsel is net een gevangenis.

• Weinig communicatie over activiteiten.

Ouderen insights
Groot inzicht over mentaliteit/leefstijl
verschillen binnen van Neynsel en in de wijk.

• 3• kern
punten?
Mentality model
Mensen uit volksbuurt vs Hoger
opgeleide stadsmensen.
• ‘Het moeten wel mijn type mensen zijn.’
• Beide groepen doen mee aan activiteiten
voor het sociale contact. Het contact dat
ze zoeken verschilt echter sterk!

• Het type voldoening verschilt ook sterk
(gezellig kletsen vs iets willen leren)
• Enorme roddel cultuur binnen van
Neynsel (en misschien NL breed).
Is een grote reden om niet deel te
nemen!!

Best Practices
• Concepten in NL die ouderen
in hun kracht zetten,
ontmoeten stimuleren en
zelfstandig fuctioneren.
• Imago oudere is belangrijk.
• Meerwaarde voor alle
betrokken partijen.
• Logische reden tot deelname
voor alle betrokken partijen.
• Niet consumeren maar
participeren in een activiteit.

Externe partijen
• Oa. Restaurant Djoin, de
Muzerije, het Noordbrabants
Museum en verschillende
scholen in Den Bosch
• Netwerk uitbreiding voor
langdurige samenwerking
• Ouder vriendelijk ondernemen
• Circulaire aanpak
• Eigenaarsschap bij externe
partij.

Value-Fit
Model om de kernpunten /
meerwaarde uit elk onderzoek
samen te voegen.

•
•
•
•

Kansen in de maatschappij.
Grootste pijnpunten bij ouderen.
Hoe pijnpunten verzachten?
Waar nog winst te behalen valt,
bij ouderen.
• Wat gaan we creëren om winst
te behalen.

Kansen
Inspelen op Maatschappelijke trends:
• Duidelijk laten zien dat van Neynsel als organisatie fit en on topic is.

• Laten zien dat deze samenwerking een reden heeft:
Hoe kunnen we de maatschappij en de stad inrichten op de ouderen van nu,
maar zeker ook voor een nieuwe generatie ouderen?
• Emancipatie van alles:
Trend: het gelijkstellen van alle achtergestelde groepen. Hierin een leidende rol
spelen op het gebied van ouderen. Nu is het moment om dit groot te maken.
• Ondernemend Onderwijs en Van Neynsel zien kansen in een
samenwerkingsverband om verschillende partijen in de maatschappij bij elkaar
te brengen om ontmoetingen voor ouderen te stimuleren en meer waardevol te
maken.
• Pilots kunnen als voorbeeld dienen in de stad.
Pioniers functie op gebied van ‘sociaal ondernemen voor ouderen’.
• Welzijn voor ouderen meer integreren in de dagelijkse werkzaamheden en visie
van verschillende ondernemingen.

Kansen
Belangrijk hierin is:
• Het imago van de oudere in het pilot concept.
De positie/rol van de oudere binnen het project moet mensen
raken(humor, ontroering, bewondering).
• Continuïteit: de pilots moeten zichzelf in stand kunnen houden, en
doorlopend plaatsvinden / ontwikkelen.
• Eigenaarschap: van Neynsel gaat een samenwerking aan, maar de
pilots worden uitgevoerd bij en door externe partijen.
• Meerwaarde voor alle betrokken partijen opleveren.
• Niet consumeren van een activiteit, maar participeren.
• De meerwaarde die een project oplevert moet meteen zichtbaar en
duidelijk zijn. Dit zorgt dat mensen aanhaken.
• Weten van alle betrokken partijen wat de key points zijn waarom ze
wel of niet mee doen.
• Gebruiken wat al bestaat ipv alles nieuw ontwikkelen.
Er liggen op dit moment kansen bij de volgende partijen:
Restaurant Djoin, Muzerije, Noordbrabants Museum, scholen in de
buurt van de Grevelingen en Antoniegaarde. Naschoolse opvang.

Pijnpunten doelgroep
• Ouderen kunnen niet helemaal zichzelf zijn.
• Zelfstandigheid en zelfredzaamheid is een groot
goed bij ouderen. Zij laten naar buiten toe niet
graag zien dat iets niet lukt, niet goed gaat, dat ze
pijn hebben of verdrietig/eenzaam zijn.

• Zij willen anderen met hun klachten niet tot hinder
zijn.
• Zij zijn bang wat anderen er achter hun rug om over
ze zeggen. Liever eenzaam, dan onderwerp zijn van
roddels.
• Het verschil in mentaliteit van bewoners en mensen
in de wijk: Waar nu iedereen qua aanbod hetzelfde
benaderd wordt, missen mensen aansluiting en
persoonlijk ‘echt contact met mensen van hun
eigen kaliber’. Binnen activiteiten hebben de
groepen een ander doel om deel te nemen en
zoeken naar verschillende dingen.

Winstpunten doelgroep
• Activiteiten buiten van Neynsel organiseren.
• Een deel van de ouderen is op zoek naar
inhoudelijke activiteiten en vinden het leuk om
nieuwe plekken te leren kennen.
• De groep ouderen in de wijk vind het lastig om te
integreren in de groep interne bewoners. Voor hen
zijn activiteiten elders ook een mooie uitkomst.

• Gevoel van het zeker kunnen zijn van een leuke dag.
Alles goed geregeld. Echt zorgeloos iets leuks
kunnen doen.
• Praktische begeleiding tijdens activiteiten.

• Actiever uitnodigen en stimuleren om mee te doen.
• Meer communicatie naar buiten over activiteiten
intern en elders.
• Aandacht en tijd vanuit de leiding.

Pijnpunten verzachten
• Ouderen komen zelf niet snel met hun klachten.
Dat komt naar voren als de ander er actief naar
vraagt of er tot uitnodigt.
• Meer goede gesprekken voeren.
Motivator/praatjesmaker, een
onvoorwaardelijke/onpartijdige uitlaatklep voor
ouderen. Weten wat er speelt.
• Achterliggende behoefte van een activiteit helder
hebben. Waar komen mensen voor?  voor
gezelligheid of om iets te leren? Zorgen dat de
organisatie en begeleiding rondom een activiteit
daarop ingericht is.

• Activiteiten organiseren voor de groep ouderen
die nu nog minder wordt aangesproken.
Activiteiten met een groter intellectuele inhoud.
• Ouderen belonen voor deelname of extra inzet.
Ouderen helpen ouderen om mee te doen.

Creëren …

