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Onderwijs
Onderzoek bij ouderenzorgorganisatie 
Van Neynsel



Inhoud

• Hoe ben ik terecht gekomen bij Ondernemend Onderwijs

• Eigen onderzoek binnen Ondernemend Onderwijs

• Ervaring rondom Ondernemend Onderwijs



Stagiaire Ondernemend Onderwijs

• Minor = interdisciplinair consultancy

• Studie = toegepaste Gerontologie

• Ondernemend Onderwijs in samenwerking met Van Neynsel



Onderzoek bij Van Neynsel ‘De 
Grevelingen’

Probleem: Bewoners van zorgcentrum De Grevelingen hebben 
zelden contact met wijkbewoners, omdat wijkbewoners niet 
deelnemen aan de activiteiten.

Hoofdvraag: ‘Hoe kan Van Neynsel het ontmoeten tussen 
wijkbewoners en bewoners van zorgcentrum ‘De Grevelingen’ 
vergroten?

Oorzaken: onwetendheid + 
tijdsgebrek



Werving wijkbewoners

• Nu nog ‘Bossche Omroep’

• Voor bewoners AA Veste: Prikbord

• Internet

Juist:

• Media: TV, lokale krant, radio-zender

• Persoonlijk contact (enquêtes)

• Voorlichtingen geven bij bijvoorbeeld seniorenverenigingen 

 Communicatieplan



Behoefte wijkbewoners

‘De sfeer is gedurende de jaren erg verminderd, mensen roddelen 
snel over elkaar en niemand durft eerlijk te zijn.’

‘Ik dacht dat de activiteiten alleen voor bewoners intern waren’

‘Ik kom er niet graag, want ik hoor van verschillende personen dat 
de begeleiding tijdens activiteiten minimaal is.’

‘Er mogen wel wat activiteiten meer van de tijd zijn’

Taak 
Week 

17
18-12-17

Week 

18
8-1-18

Week 

19
15-1-18

Week 20
22-1-18

Week 21
29-1-18

Achterhalen wat de behoefte van de wijkbewoners zijn op het gebied van activiteiten

Achterhalen wat de behoefte van wijkbewoners zijn op het gebied van interactie met de 

wijk

Achterhalen wat wijkbewoners weerhoudt om deel te nemen aan de activiteiten/ 

activiteiten mee uitvoert

Mijlpaal: deelplan voor aantrekken van nieuwe wijkbewoners is opgesteld

Achterhalen wat de behoefte van de bewoners van zorgcentrum ‘De Grevelingen’ zijn op het 

gebied van interactie met wijkbewoners

Achterhalen wat de behoefte van de bewoners van zorgcentrum ‘De Grevelingen’ zijn op het 

gebied van activiteiten

Achterhalen wat bewoners van zorgcentrum ‘De Grevelingen’ weerhoudt om deel te nemen 

aan de activiteiten/ activiteiten mee uitvoert

Mijlpaal: deelplan voor het aantrekken van nieuwe bewoners is opgesteld

De Kameleon, Het Rondeel, Driestroom, Oberon benaderen

Mijlpaal: Deelplan aantrekken van scholen is opgesteld

Fase: Conclusie & aanbeveling 
Bepalen van het advies voor zorgcentrum 'De Grevelingen'

Opstellen van het concept adviesrapport met aanbevelingen

Opstellen van het definitieve adviesrapport metaanbevelingen 

Mijlpaal: defintief adviesrapport met aanbevelingen is opgesteld

Fase: Rapportage 
Presenteren van het advies 

Mijlpaal: Plan van Aanpak is gepresenteerd 



Behoefte bewoners

‘Het moeten wel mijn type bewoners zijn’

‘Vanuit vroeger geleerd om op de centen te letten, nu vragen ze 
bijna bij ieder activiteit een bedrag’

‘Ik mis begeleiding, daarom ben ik gestopt’

‘Beloning voor het gene wat ik doe voor Van Neynsel vind ik 
belangrijk’



Scholen

• Basisscholen benaderen voor lesprogramma met Van Neynsel

• Behoefte gerelateerd

• Bv. Speurtocht door woonzorgcentrum; rekenen, taal in 
terugkomt.  activiteit wat eruit komt mee uitvoeren

• Bv. Activiteit mee opzetten



Ervaring rondom Ondernemend 
Onderwijs
- Netwerkbijeenkomsten

- Werkgroep bijeenkomsten

- Hub

- Combinatie onderwijs, organisaties, overheid

- Multidisciplinair samenwerken


