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voorwoord
Bladgoud. De naam heeft van alles in zich: BLAD, 
GOUD en OUD. U begrijpt wellicht al: u bent terecht 
gekomen in een magazine waarin het draait om 
ouderen. Haagse ouderen welteverstaan! 

Wist u al dat Den Haag aangesloten is bij het 
wereldwijde Age Friendly Cities-netwerk? Dit begrip, 
‘seniorvriendelijke stad’, is in het leven geroepen door 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) omdat zij 
zagen dat de groep ouderen groeit en ook steeds 
vaker in de stad woont. Daar moet een stad natuurlijk 
wel op ingericht zijn. Meerdere groepen ouderen 
zijn samen rond de tafel gaan zitten en kwamen tot 
acht domeinen waar een stad zich op kan blijven 
verbeteren, zoals: huisvesting, sociale participatie, 
mobiliteit en meer. 

Den Haag is inmiddels vier jaar aangesloten als 
seniorvriendelijke stad en dat is een mooi moment 
om de tussenstand op te maken als startsein voor 
een nieuwe periode. Het ouderenbeleid en de Dienst 
Openbare Bibliotheek van de gemeente Den Haag 
hebben participatie beiden hoog in het vaandel en 
vroegen daarom of wij aan ouderen in Den Haag 
wilden vragen hoe zij prettig ouder worden in Den 
Haag, wat zij daarvoor nodig hebben en wat zij hier 
zelf aan doen. ‘Wij’, dat is Stichting GetOud. Sinds 
2010 werken wij op allerlei verschillende manieren 
voor en met ouderen. Deze vraag paste dus goed 
bij ons. Wat de ouderen ons vertelden leest u in dit 
magazine. 

Op de voorkant van dit blad staat Joke Breedijk. Dat 
is niet geheel toevallig. Joke staat voor ons symbool 
voor participatie. Zij stelt door haar optimisme niet 
alleen zichzelf in staat zich prettig te voelen, maar 
neemt haar hele flat De Muttersborgh hierin mee. 
De Muttersborgh bestond vijf jaar geleden twintig 
jaar. Er was feest; voor Joke reden om met een paar 
flatbewoners te gaan playbacken. Zij ging verkleed 
als André Rieu en de anderen namen deel in haar 
orkest. Inmiddels is dit kleine initiatief uitgegroeid tot 
een André Rieu-orkest dat onder de naam ‘Gouwe 
ouwen op volle toeren’ de stad doortrekt om met 
anderen hun geluk te delen en fleur te geven aan de 
dag. 

Fleur geven aan de dag, dat is eigenlijk wat iedereen 
wil. Met elkaar kunnen wij dat. In de stad Den Haag 
zijn vele mensen daar elke dag weer mee bezig. Van 
de ouderen zelf tot en met het stadsbestuur. Ook 
hier leest u over in Bladgoud. Maar ook over andere 
seniorvriendelijke steden in de wereld zoals New 
York en Bangalore. U vindt verslagen van dertig 
groepsgesprekken met zo’n vijfhonderd deelnemers 
tijdens high teas, een terugblik op vier jaar Den Haag 
seniorvriendelijke stad, portretten van actieve en 
inspirerende Hagenaars uit de acht stadsdelen die 
dagelijks bijdragen aan hun eigen leefplezier en dat 
van anderen en nog veel meer. Wij wensen u veel 
leesplezier!

Ingrid Meijering & Marion Duimel, GetOud 
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seniorvriendelijke
groeten uit  

Den Haag wil een Seniorvriendelijke 
Stad zijn. Maar wat betekent dat? 
En wat is het verband met het 
programma Age-Friendly Cities van 
de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO)? 

Age-Friendly Cities
De ideale stad ziet er voor elke leeftijdsgroep anders 
uit. Of het nu om kinderen gaat, studenten, jonge 
ouders, senioren of 80-plussers. Een stad moet op 
iedere leeftijd andere zaken bieden om inwoners 
goed tot hun recht te laten komen. Van scholen voor 
kinderen en betaalbare kamers voor studenten tot 
toegankelijke trams voor ouderen. Een ideale stad is 
vriendelijk voor elke leeftijdsgroep. 

De WHO vertaalt deze gedachte in het programma 
Age-Friendly Cities met de focus op ouderen. Die 
keuze heeft te maken met twee ingrijpende trends: 
vergrijzing en verstedelijking. Wereldwijd leven 

mensen steeds langer en steeds meer mensen wonen 
in steden. Om dit in goede banen te leiden, moet een 
stad zich grondig aanpassen en vernieuwen. Dat is 
een opgave voor politiek en bestuur, maar ook voor 
instellingen, onderwijs en het bedrijfsleven. Het doel 
is ouderen volwaardig mee te laten doen, barrières 
weg te nemen en kansen te scheppen voor een vitaal 
leven. Maar ook het clichébeeld van de afhankelijke 
en hulpbehoevende ouderen ombuigen naar dat van 
actieve en onmisbare stadsgenoten op leeftijd (met 
soms wat beperkingen).

Twee trends:  
vergrijzing en  
verstedelijking

Een age-friendly leefomgeving werkt preventief. Door 
zelfstandigheid van ouderen te versterken, blijft de 
afhankelijkheid van familie en maatschappij zo lang 
mogelijk beperkt. Bovendien zijn ouderen hard nodig, 

Den Haag
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zeker in landen waar de productieve generaties in 
omvang afnemen. Het is onacceptabel mensen op 
basis van leeftijd uit te rangeren, terwijl ze nog een 
waardevolle rol kunnen vervullen.

Wat moet een stad allemaal bieden om tot op hoge 
leeftijd zelfstandig en vitaal te kunnen blijven? De 
WHO heeft dit wereldwijd gevraagd aan groepen 
ouderen. De antwoorden blijken ongeacht cultuur, 
traditie of welvaartsniveau te herleiden naar acht 
levensdomeinen. Als daarbinnen rekening wordt 
gehouden met ouderen, dan mag een stad zich 
age-friendly noemen. Vervolgens is vastgesteld 
wat daarvoor dan concreet nodig is. De criteria 
staan in een uitgebreide gids die als handleiding 
en checklist te gebruiken valt. Ouderen kunnen 
ermee naar stadsbesturen, instellingen en fondsen 
om verbeteringen te bepleiten. De domeinen 
zijn: publieke ruimte, mobiliteit, huisvesting, sociale 
participatie, burgerparticipatie, respect en sociale 
inclusie, communicatie en informatie, gemeenschap en 
gezondheidszorg. 

Seniorvriendelijk Den Haag
Het WHO-initiatief heeft veel weerklank gevonden. 
Inmiddels hebben 720 steden uit 39 landen het model 
Age-Friendly Cities omarmd. In 2015 sloot Den Haag 
zich als eerste stad in Nederland erbij aan. De acht 
domeinen werden verweven in het actieprogramma 
Den Haag Seniorvriendelijke Stad 2015-2018. 
Als rode draad heeft Den Haag er ‘vitaliteit’ aan 
toegevoegd. De stad kan nog zoveel bieden, maar 
als iemand de fysieke en vooral geestelijke kracht 
mist om mee te doen, dan dreigt alsnog isolement. 
Daarom is oog nodig voor de veerkracht en 
weerbaarheid van iedere oudere individueel en voor 
het vermogen om te gaan met beperkingen en verlies.

Haagse ouderen hebben zelf uiteraard een belang- 
rijke stem bij de invulling van het programma. In 2015 
heeft TNO in opdracht van de gemeente onderzoek 
gedaan naar wat ouderen binnen de acht domeinen 
belangrijk vinden. De uitkomsten werden breed 
gedeeld in de stad met organisaties van ouderen, 
politiek en bestuur, instellingen, onderwijs en andere 

partijen. Het heeft geresulteerd in tal van projecten in 
alle stadsdelen. Per onderwerp ontstonden coalities 
en community’s. 

Najaar 2017, tijdens een reeks high teas verspreid 
over de stad, hebben honderden ouderen antwoord 
gegeven op vraag ‘Hoe wilt u prettig oud worden 
in Den Haag?’ De uitkomsten (zie vanaf pagina 74) 
bevestigden nog eens de kracht van het WHO-model. 
De wensen, opmerkingen en punten van kritiek 
zijn allemaal terug te voeren naar dezelfde acht 
levensgebieden. Als daarop vooruitgang wordt 
geboekt, merken veel ouderen een positief effect.

De grootste vernieuwing voor Den Haag in het 
WHO-model is dan ook de brede aanpak. Bij alles 
wat er in de stad gebeurt, moet rekening worden 
gehouden met ouderen. Van openbaar vervoer en 
sport tot cultuur. De aanpak is ook breed, omdat het 
een opdracht is voor de hele stad: voor verenigingen, 
bedrijven, media en voor iedere Hagenaar individueel. 
Overigens krijgt het bedrijfsleven steeds meer oog 
voor 60-plussers als commercieel interessante 
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doelgroep. Winkels, restaurants, bioscopen, en 
sportclubs spelen in op de vergrijzing. 

Welcome to The Hague
Den Haag heeft het thema Age-Friendly Cities 
ingebracht bij contacten met steden waarmee al 
langer een band bestaat: Bangalore (India), Frankfurt, 
Manchester, New York en Suzhou (China) (zie ook 
pagina 14, 24, 40, 42, 56 en 66). Allemaal hebben ze 
een snelgroeiende groep oudere bewoners. Elke 
stad reageert erop vanuit de eigen cultuur, traditie 
en financiële mogelijkheden. Den Haag heeft de vijf 
steden uitgenodigd samen op te trekken en een 
netwerk te vormen van voortrekkers (trailblazers) op 
de route naar een age-friendly future.

Vertegenwoordigers van de vijf voortrekkers en 
andere steden kwamen naar Den Haag voor de 
Age-Friendly Cities Conference on ageing en 
innovation in oktober 2017, tijdens de Maand van de 
Vitaliteit. De ruim 350 deelnemers maakten kennis 
met de Haagse aanpak (en met talloze Haagse 
ouderen) op locaties in de stad en bij het slotfestival 
op de Pier.

Buitenlandse gasten gaven tijdens de conferentie 
presentaties over de positie van ouderen in hun 
stad. Ze namen deel aan workshops en maakten ten 
slotte afspraken over de verdere samenwerking. De 
voortrekkers gaan in hun steden onder meer werken 
aan een positiever beeld van mensen op leeftijd. Een 
van de suggesties is senioren een rol te geven bij 
de promotie van de stad, zoals in Den Haag nu al 
gebeurt. Verder is afgesproken onderzoek te doen 
naar toepassingen van e-health met de nadruk op 
veilig en comfortabel wonen.

Ouderenmonitor 
Ruim 75.000 Hagenaars zijn nu ouder dan 65 jaar. 
In 2021 ligt dat aantal op circa 80.000 (15% van 
alle inwoners) en in 2040 op 118.000 (19%). De 
diversiteit neemt verder toe: in 2016 had 29% van de 
ouderen een migratieachtergrond, in 2021 is dat 33%. 

Cijfers en percentages zeggen weinig over individuen. 
Geen twee 70-jarigen zijn immers hetzelfde. 
Ieder heeft zijn eigen verhaal, wensen en noden. 
Toch schetsen statistische gegevens wel een beeld 
van de grote opgave waar de stad voor staat. De 
ouderenmonitor wordt elke twee jaar uitgebracht 
door de gemeente Den Haag. In de monitor worden 
alle beschikbare gegevens over de Haagse ouderen 
samengebracht. De nieuwste monitor verscheen eind 
2018. 

TEKST: HANS OERLEMANS | FOTO’S: GETOUD
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marlene sy a ten
escamp

“mijn agenda zit 
behoorlijk vol”

Mijn vader ging, toen ik vier jaar was, werken bij  
Shell op Curaçao. Wij woonden in Paramaribo en 
verhuisden mee. Shell zorgde goed voor ons. Om  
de vier jaar mochten we met het hele gezin op 
kosten van Shell op vakantie naar Suriname. Dat ik  
de oudste van acht kinderen ben, betekende nogal 
wat. Altijd moest ik het goede voorbeeld geven, dat 
is mijn leven lang zo gebleven. Het gevoel dat ik het 
moet, heb ik niet meer, het is vanzelfsprekend en  
gaat automatisch. 

secretaresse
Na de mulo en een aantal certificaten kwam ook ik 
bij Shell te werken, in de functie van directiesecreta-
resse. Precies twee jaar heb ik dat werk gedaan, toen 
was het over; ik ging trouwen, mijn contract werd 
beëindigd en ik kon naar huis. Mijn man en ik kregen 

vier kinderen. Nadat hij in 1969 werd ontslagen 
bij Shell startte hij een bouwbedrijf. Weer werd ik 
secretaresse. 

den haag
Naast mijn werk was ik veel bezig met vrijwil-
ligerswerk, vooral met kinderen. Ik gaf bijles, was 
klassenmoeder en hielp de juf met het organiseren 
van uitstapjes en het aanschaffen van spullen voor 
school. Onze kinderen werden groter en verhuisden 
vanwege studies naar Nederland en Amerika. Al 
meerdere keren was ik op vakantie of voor werk 
in Nederland geweest. Toen ik in 2000 – ik was 
inmiddels de 60 gepasseerd en met pensioen – de 
kans kreeg zes maanden op het huis van vrienden in 
Helmond te passen, besloot ik: ik blijf in Nederland en 
ga in Den Haag wonen. 

TEKST & FOTO’S: GETOUD
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Het is fantastisch om in Den Haag te wonen. Het 
is de geweldigste stad van Nederland: je hebt hier 
alles. Ik leerde al snel mensen kennen doordat ik 
overal aan mee deed en me bij allerlei organisaties 
aansloot. Wekelijks dronk ik koffie bij een van de 
buren en volgde alle gratis cursussen die er waren van 
de Nibud en HOF (later PEP Den Haag). Door de 
cursussen weet ik nu bijvoorbeeld hoe ik mensen met 
dementie kan detecteren en met hen om moet gaan. 
Iedere vrijdag ben ik vrijwilliger bij de dagbesteding 
Afro Surinaamse/ Hindoestaanse ouderen in Het 
Zamen. We lezen samen de krant, vertellen elkaar 
mooie verhaaltjes, zingen, spelen spelletjes, drinken 
koffie en natuurlijk hebben we overheerlijk eten. 

“Ik heb er een vriendje 
aan overgehouden”

Met een paar ouderen heb ik een telefooncirkel 
opgezet. We bellen elkaar iedere dag rond een 
uurtje of tien. Je vraagt dan: ‘Alles goed? Medicijnen 
ingenomen, heb je nog iets van je familie gehoord 
en heb je al iets van de anderen gehoord?’ Dat 

werkt perfect. Ook ben ik buddy geweest bij 
een buddynetwerk. Ik heb er een vriendje aan 
overgehouden. Hij is 86, niet de jongste meer, maar  
hij is zo leuk. 

leuke dingen doen
Eigenlijk doe ik alleen maar leuke dingen en sleep 
iedereen overal mee naartoe. Soms overkomen mij 
ook hele bijzondere dingen. Zoals laatst. We zouden 
met het ouderenproject van de bibliotheek ‘Ouderen 
in de Wijk’ naar De Vlindertuin gaan. In onze taxibus 
zat ook nog een onbekende vrouw. Zij werd ergens 
afgezet, liep naar de deur toe en wat blijkt: deze was 
gesloten. De aardige chauffeur nam haar weer mee 
in de bus, maar kon haar dus nergens afzetten. Ik zei 
tegen haar : ‘Wij gaan naar De Vlindertuin, gaat u mee?’ 
Ze is meegegaan en vond het geweldig. Zo iemand is 
zo ontzettend dankbaar. Ik heb haar telefoonnummer 
en als we de volgende keer weer ergens heen gaan, 
bel ik haar en gaat ze vast weer mee. 

Mensen, ouderen helemaal, zijn geneigd om eerst 
negatief te denken. Die hebben het alleen maar over 
hoe het vroeger was, zien het niet meer zitten en 

wachten vaak op de kinderen. Wat ik steeds meer 
merk, is dat ze niet op de hoogte zijn van wat er 
allemaal voor hen is en hoe ze met andere mensen 
om moeten gaan. Eigenlijk zouden zij alle cursussen 
die ik heb gevolgd, ook moeten volgen. Maar noem 
het dan vooral geen cursus, training of workshop, 
want daar komen ze echt niet op af. 

“Vallen is echt 
een grote fout”

Mijn leven overziend, kan ik concluderen dat ik het 
nog behoorlijk druk heb, maar ik ben blij. Er is maar 
een ding dat ik echt niet doe, niemand eigenlijk op 
mijn leeftijd: vallen. Vallen is echt een grote fout, dan 
haal je de 100 meestal niet. Dus ouderen: loop niet te 
snel! 
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Behalve als het om voetbal gaat, 
zijn Manchester en Den Haag goed 
vergelijkbare steden: allebei ongeveer 
500.000 inwoners, een hip en populair 
centrum met veel horeca, musea en 
vertier en een zeer diverse én snel 
vergrijzende bevolking. 

Manchester is een van de vijf voortrekkers binnen het 
netwerk Age Friendly Cities. Willeke van Staalduinen 
coördineert de contacten vanuit Den Haag.

Wat valt jou op in Manchester? Zijn 
er grote verschillen met de aanpak in 
Den Haag?

‘Mijn indruk is dat Age Friendly daar meer verankerd 
is in het totale beleid van de gemeente. Ook andere 
diensten dan alleen zorg en welzijn zijn er actief mee 
bezig. Bij beslissingen over openbaar vervoer of over 
cultuur houdt men vanaf het begin rekening met 
ouderen. Misschien komt dat mede door de sterke 
positie van de Older People’s Board, sterker dan die 
van de Stedelijke Ouderen Commissie in Den Haag. 

In Manchester moet de ouderenraad bij alles wat 
senioren raakt actief worden betrokken. Dat is zo 
vastgelegd in het Older People’s Charter.’

Zijn de onderwerpen die in 
Manchester hoog op de agenda staan 
dezelfde als in Den Haag?

‘Ja, voor een groot deel wel. Het centrum van 
Manchester is welvarend, maar daaromheen liggen 
oude arbeiderswijken waar sprake is van dezelfde 
achterstanden als in delen van Den Haag. Je vindt er 
kwetsbare ouderen en problemen rond armoede, 
eenzaamheid en ongezonde leefgewoonten. Allemaal 
heel herkenbaar. Voor een deel is Manchester ons 
land misschien ook wel voor, bijvoorbeeld als je naar 
obesitas kijkt. Dat is daar ernstiger dan hier, maar wij 
gaan – vrees ik – ook die kant uit. De gemiddelde 
levensverwachting ligt schrikbarend laag: 65 jaar. In 
Den Haag is dat 80 jaar, met hier natuurlijk wel grote 
verschillen tussen wijken op zand en veen.’

Denk jij dat er meer te halen valt uit 
de contacten tussen steden? Tot nu 

toe is het toch vooral elkaar over-en-
weer informeren en bij elkaar in de 
keuken kijken?

‘De horizon verbreden is sowieso altijd de moeite 
waard. Je gaat met andere ogen naar de eigen situatie 
te kijken. Wat wij vanzelfsprekend vinden, daar denkt 
men in het buitenland soms heel anders over. En 

misschien zit daar dan ook wel iets in.’
‘Maar om op den duur het enthousiasme vast te 
houden, moet je – denk ik – meer doen. Misschien 
professionals uit beide steden uitwisselen voor een 
korte periode of samen projecten opzetten en daar 
Europese subsidie voor aanvragen. Veel steden in 
Europa worstelen met dezelfde soort problemen en 
zoeken naar dezelfde soort oplossingen. Daar zit veel 

MANCHESTER
Seniorvriendelijke stad

Hoe gaat het in...

internationale vergelijking Manchester: age-friendly verankerd in dna gemeente 

FOTO: MANCHESTER CITY COUNCIL

TEKST: HANS OERLEMANS 
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dubbel werk tussen. Als je kennis en inspanningen 
bundelt, krijgt een project meer power.’

Welke thema’s lenen zich daarvoor? 

‘Wat nu mondiaal speelt, is onderzoek naar de 
toepassing van ICT in de zorg en zeker ook in de 
ouderenzorg. De verwachtingen zijn hooggespannen. 
ICT moet helpen oplossingen te vinden voor de 
toenemende vraag naar zorg en het groeiend 
personeelstekort. Op talloze plekken is men met 
e-health bezig en worden robots en sensoren 
ontwikkeld, zonder veel uitwisseling. Den Haag 
kan een voorzet geven door andere Age Friendly 
Cities uit te nodigen samen onderzoeken of pilots 
op te zetten.’ ‘Een groot probleem is de structurele 
financiering zodra het op implementatie van e-health 

aankomt. Als de startsubsidie stopt, vallen projecten 
vaak dood. Wie betaalt voor de nieuwe technieken? 
Ook daar zou je wellicht gezamenlijk een model voor 
kunnen ontwikkelen, samen met producenten, zorgin-
stellingen, verzekeraars en financiers.’ 

Kunnen internationale contacten 
direct of indirect invloed hebben op 
de praktijk van alledag in Den Haag?

‘Ja en dat moet ook. Het netwerk is alleen een 
hulpmiddel, niet een doel op zichzelf. We wisselen 
kennis en ideeën uit om de stad meer age-friendly 
te maken. Uiteindelijk gaan de ouderen in de diverse 
steden daar profijt van hebben. Je ziet nog wel de 
neiging om elkaar vooral de successen te presenteren. 
Van geslaagde projecten kun je leren, maar van 

projecten die niet lukken of vastlopen evengoed. 
Laat partners uit andere steden meedenken over 
oplossingen of een andere aanpak om de zaak vlot 
te trekken. Dat is ook heel interessant. Wel kunnen 
dan cultuurverschillen opspelen. Zwakke punten 
tonen, maar ook openlijk kritiek leveren, ligt in andere 
culturen vaak moeilijker dan in Nederland.’

Bij alle overeenkomsten tussen Age-
Friendly Cities zijn er ook grote 
verschillen in welvaart, voorzieningen, 
cultuur en bestuur. Staat dat 
samenwerking in de weg?

‘Nee, dat hoeft niet. Als je je maar goed bewust 
bent van de verschillen. In Nederland maken we 
bijvoorbeeld een punt van leeftijdsdiscriminatie op 

de arbeidsmarkt. Ouderen moeten zo lang mogelijk 
actief blijven in de samenleving. Als je dan kijkt naar 
een land als Bulgarije, dan zie je dat ouderen tot 
ver na hun 65e blijven doorwerken. Dat is nog eens 
participatie! Maar ze kunnen niet anders, bij gebrek 
aan pensioen of AOW. Ouderen werken door tot 
ze erbij neervallen. Participatie uit armoede. Zo zit 
er altijd een verhaal achter de cijfers. Daar moet je je 
goed van bewust zijn.’

Willeke van Staalduinen is medeoprichter 
van AFEdemy, Academy on age-friendly 
environments. Zij werkt als coördinator 
en onderzoeker aan het bevorderen van 
age-friendly environments en ondersteunt 
gemeenten en instellingen bij het maken van 
actieplannen. Ook was ze betrokken bij de 
organisatie van het AFC-congres in Den Haag in 
oktober 2017.

Hiernaast is Willeke medeoprichter van het 
Convenant voor demografische verandering; 
Naar een mensvriendelijk Europa. Het 
verbindt Europese steden en regio’s met 
burgers, onderzoekers en het bedrijfsleven om 
gezamenlijk te werken aan de realisatie van een 
mensvriendelijke woon- en leefomgeving.

FOTO: GREATER MANCHESTER COMBINED AUTHORITY
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digi-tales  
Saskia Kuus, werkzaam bij de 
bibliotheek, is sinds drie jaar de 
drijvende kracht achter de Haagse 
verhalentafels: ‘Geschiedenis 
trekt de laatste jaren steeds 
meer belangstelling en meer dan 
ooit schrijven mensen zelf hun 
geschiedenis.’ 

‘Aan de verhalentafels die wij organiseren in 
samenwerking met het Haags gemeentearchief 
en het Haags Historisch Museum (werkgroep 
Haagse Herinneringen), halen Haagse ouderen 
herinneringen op over de geschiedenis van de stad 
en haar bewoners en maken hier vervolgens een 
verhaal van. Deze verhalen kwamen tot 2012 uit in 
boekvorm met een luister-CD, sindsdien worden de 
herinneringen vastgelegd in een filmpje: de Digi-tale. 
Zo verbinden we cultureel erfgoed van Den Haag, 
verhalen en nieuwe media met elkaar.’ 

grote gezinnen
‘Het gaat erg goed met de tafels’, vervolgt Saskia. 
Inmiddels hebben ruim 450 mensen deelgenomen 
aan deze tafels. ‘Natuurlijk zijn alle tafels bijzonder, 
maar voor mij was die over grote gezinnen toch wel 
extra bijzonder. Na een oproep in het Algemeen 
Dagblad meldden zich meer dan veertig mensen 
aan voor dit thema, terwijl we anders ongeveer tien 
aanmeldingen hebben. We vroegen de deelnemers 
het hemd van het lijf over hun herinneringen. Hoe 
was het in een groot Haags gezin, in een huis vol 
broertjes en zusjes? Voor hoeveel personen moesten 
de aardappels geschild of de rijst worden gekookt? 
Wat was je positie in het gezin? En hoe was het voor 
de moeders? Per ronde van een verhalentafel blijven 
er altijd tien verhalen over waar digi-tales van worden 
gemaakt. Ook nu bleven er tien ontroerende verhalen 
over van oudste, middelste en jongste kinderen die 
opgroeiden in gezinnen van negen tot maar liefst 23 
kinderen die we hebben omgezet in een digi-tale. 

We merken dat deelnemers het in eerste instantie 
spannend vinden hun verhaal te vertellen. Ze kennen 
elkaar niet en kijken de kat toch wel wat uit de boom. 
Maar naarmate ze elkaar vaker zien, -we komen 
zeven keer bij elkaar-, worden de mensen opener 
en losser. Ze helpen elkaar bij het ophalen van de 
herinneringen, soms ook nare herinneringen. In korte 
tijd vormt zich een hechte groep, dat is mooi. 

De deelnemers worden bij het schrijven van hun 
verhaal, hun zoektocht naar illustraties en verfilming 
gesteund door vrijwilligers. Pieter Sekeris, een 
van deze vrijwilligers, vertelt enthousiast dat de 
bijeenkomsten hem altijd veel vreugde geven. Het is 
leuk te horen wat anderen hebben meegemaakt in 
hun leven, bovendien houdt hij er ook vrienden en 
kennissen aan over.

Ado
Frans Leermakers, groot ADO fan, was deelnemer 
van de verhalentafel over, hoe kan het ook anders: 
ADO Den Haag. ‘In eerste instantie stond ik maar 
sceptisch tegenover de verhalentafels, maar na de 
eerste twee bijeenkomsten begon ik het leuk te 
vinden’, vertelt hij. De officiële presentatie van de 

DVD met digi-tales was de kers op de taart. ‘Het was 
zo druk dat er stoelen bijgesleept moesten worden. 
Een mooie bijkomstigheid was dat kennissen en 
collega’s na het zien van het filmpje beter begrepen 
waar mijn passie voor ADO vandaan komt.’ 

‘Op het duin’ en ‘Een dagje aan het Scheveningse 
strand’ waren twee tafels waar Elly Vons aan deelnam. 
‘Het contact met de anderen werkt stimulerend om 
je eigen verhaal op te schrijven en voor te lezen. Ik 
kon zelfs mijn vader die is overleden en zoveel vrijwil-

ligerswerk in de duinen heeft verricht, in het zonnetje 
zetten. Onderling was de sfeer ook enorm prettig, we 
stimuleerden elkaar te vertellen. Zo kwam het dat 
ik zelfs nog een eigen gedicht heb voorgelezen. Het 
leuke daaraan was dat iemand anders er geschikte 
plaatjes bij heeft gevonden. En dan het filmpje! Familie, 
kennissen en vrienden hebben het op YouTube 
bekeken. Ik heb er alleen maar positief commentaar 
op gehad.’

Groeten uit Scheveningen
Wie op de site van Haagse Herinneringen kijkt, 
komt tientallen Digi-Tales filmpjes tegen die stuk 
voor stuk een mooi inkijkje geven in het leven van 
de deelnemers. De filmpjes worden ook gebruikt in 
het Haags Historisch museum. Zo zijn de filmpjes 
over Scheveningen onderdeel van de tentoonstelling 
‘Groeten uit Scheveningen’ over de 200-jarige 
geschiedenis van de badplaats. Ook wordt een deel 
van de filmpjes over de oorlog vertoond in het 
museum. 

De verhalentafels gaan door, een mooi onderwerp dat 
nog niet aan de orde is geweest is ‘De Haagse Markt’. 
Op die markt is vast veel gebeurd en daar zijn mooie, 
bijzonder verhalen over op te halen. Digi-tales zijn te 
vinden op: www.haagseherinneringen.nl

TOCHT LANGS HERINNERINGSPLEKKEN VAN DE VERHALENTAFEL GROTE GEZINNEN. FOTO: JACINTHA VAN BEVEREN ©
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“Eigenlijk zijn we 
een grote familie”

Mijn vader was militair waardoor ik op veel 
verschillende plekken heb gewoond. Via allerlei 
omwegen zijn we in 1940 in Den Haag terecht 
gekomen, maar ook weer weggegaan. 

benidorm
Ik ben werkzaam geweest bij de Rijkspolitie en dit jaar 
ben ik alweer 25 jaar met pensioen. Toen ik niet meer 
hoefde te werken en we konden overwinteren gingen 
mijn vrouw en ik naar Benidorm. We kwamen op een 
camping terecht waar ik allerlei hand- en spandiensten 
verrichtte voor de beheerder. Ook organiseerde 
ik het klaverjassen en bridgen. Toen iemand een 
computerclub op wilde richten, ben ik daar voorzitter 
van geworden en computerles gaan geven. Zo 
kwamen er langzamerhand steeds meer dingen op mij 
af die ik leuk vond om te doen.

Na een aantal jaren wilden we weer terug naar 
Nederland. Mijn voorkeur ging uit naar Wijk bij 
Duurstede, die van mijn vrouw naar Den Haag, want 
hier is alles goed bereikbaar. Ik heb er geen punt van 
gemaakt en achteraf ben ik blij met deze keuze. Toen 
onze dochter op zoek ging naar een woning hebben 
we tegen haar gezegd: ‘Let op bos en strand.’ Het 
strand is in Den Haag dichtbij en we wonen zo hoog, 
dat je alleen maar bomen ziet als je uit het raam kijkt. 
Wij zijn blij dat we in Loosduinen wonen.

henneberg
Terug in Nederland kwam ik terecht bij wijkcentrum 
De Henneberg, want we wilden meedoen met 
uitstapjes. Ook ben ik gaan zoeken naar een plek 
waar ik computerles kon geven. Uiteindelijk kwam 
ik uit bij de bibliotheek op de Berensteinlaan, 

JaN GoedbLoed
loosduinen

TEKST & FOTO’S: GETOUD
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maar die apparatuur daar was zo oud dat ik heb 
gezegd: ‘Ik wil wel lesgeven, maar dan moet je eerst 
andere apparatuur hebben.’ Dat is niet gelukt. Toen 
vroegen ze bij De Henneberg of ik vrijwilliger wilde 
worden bij de uitstapjes. Helaas werden er op een 
gegeven moment door alle bezuinigingen vanuit De 
Henneberg zelf geen uitstapjes meer georganiseerd. 
We hebben als vrijwilligers de koppen bij elkaar 
gestoken en toen vroegen ze aan mij of ik het wilde 
organiseren. Nou, dat hoef je mij natuurlijk niet te 
vragen. Dat wilde ik wel. We zijn op dit moment 
met tien vrijwilligers. Ik ben het werk langzaam aan 
het overdragen aan de anderen, omdat ik ermee ga 
stoppen. Maar zolang er nieuwe uitstapjes komen, blijf 
ik meegaan.

vooral vrouwen
Het lijkt soms alsof ik voor een vrouwenclub 
uitstapjes organiseer. Ik mag blij zijn als er drie of vier 
mannen meegaan. Ik denk dat ze gewoon niet zo van 
de uitstapjes zijn. Vooral niet als we naar een museum 
gaan – daar krijg je geen vent meer in. Terwijl je als je 
naar De Henneberg gaat, een kluif aan mannen ziet 
ouwehoeren en klaverjassen. Zij vermaken zich daar 

prima zelf en de vrouwen zoeken toch meer contact 
op en komen bij ons. 

Soms komt er weleens iemand bij over wie ik denk: 
‘Goh, zou dat wel gaan?’ Maar door het samenzijn gaat 
het altijd goed. Het mooiste vind ik het verbindende. 
Er ontstaan vriendschappen, we hebben plezier met 
elkaar en het gevoel bekruipt ons zelfs dat we een 
grote familie zijn. Ik denk ook dat mensen langer thuis 
kunnen blijven wonen doordat ze bij ons nieuwe 
vrienden hebben gemaakt en geleerd hebben om met 
deze nieuwe vriendschappen om te gaan.

“Bezig zijn zit in me, 
het gaat automatisch”

Bezig zijn zit in me, het gaat automatisch. Ik doe het 
voor een ander en ook voor mezelf. Als we ergens 
zijn met de groep en iedereen kletst gezellig met 
elkaar, dan kijk ik rond en weet ik waar ik het voor 
doe. Verder vind ik het gewoon leuk om uitjes te 
organiseren. We gaan elke week weg dus het kost 
veel tijd om alles te organiseren. Ik ben er elke dag 

wel een halve dag zoet mee. Ik onderhandel met 
alles en iedereen, van busmaatschappij tot rederij. De 
meeste boten heb ik voor de helft van het geld. Als je 
veel praat, krijg je veel los.

Ik wil niets liever dan prettig oud worden op de 
manier waarop het nu gaat. Misschien dat het straks 
niet meer gaat, maar dan neem ik dat voor lief. 
Gelukkig heb ik een vrouw die achter me staat. Zij 
doet ook veel voor anderen. Dat vinden wij belangrijk! 

Samen op pad Loosduinen 
Samen op Pad Loosduinen organiseert vanuit De 
Henneberg elke dinsdag in groepsverband een 
uitstapje. Van musea, lezingen en films tot etentjes.
Meer informatie: www.samenoppadvoorwelzijn.nl
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In 2007 – al kort na de lancering door 
de WHO – maakte New York het 
idee Age-Friendly City tot grondslag 
van beleid. Dat heeft zijn weerslag 
gekregen op alle beleidsterreinen. 
Projecten lopen uiteen van de aanpak 
van huiselijk geweld (elder abuse 
programs) tot Senior Splash (speciale 
zwemuren). 

In 2040 zal een op de  
vijf New Yorkers ouder  

dan 60 jaar zijn.

In 2040 zal een op de vijf New Yorkers ouder 
dan 60 jaar zijn. De stad wil hierop voorbereid 
zijn en presenteerde in 2017 het programma 
‘New Commitments for a City for All Ages’. Doel 
is ouderen fysiek, sociaal en economisch mee te 
laten doen in de stad. Ze zijn onmisbaar, gezien het 
groeiend aandeel binnen de bevolking. De stad kan 
het zich niet veroorloven dat ouderen buitenspel 

staan en afhankelijk worden. ‘Ensuring that New Yorkers 
can thrive as they age benefits everyone’.

Roy Wesenhagen onderhoudt vanuit Den Haag 
de contacten met het stadsbestuur, instellingen en 
bedrijven in New York. Hij kent de stad goed, mede 
omdat hij er heeft gewoond en gewerkt. Wat valt 
hem op?

‘New York loopt ver 
voor op Den Haag’

‘New York loopt ver voor op Den Haag. Je merkt 
dat age-friendly geworteld is in beleid en wetgeving, 
maar ook heel concreet op straat. Neem bijvoorbeeld 
de toegankelijkheid van gebouwen en het openbaar 
vervoer. Bushaltes zijn optimaal ingericht voor mensen 
die slecht ter been zijn. Steeds meer metrostations 
hebben een lift. Daar wordt hard aan gewerkt.’

‘Wat mij ook opvalt, is het respect voor ouderen en 
mensen die minder mobiel zijn. In bus of metro staat 
men nog ouderwets op voor een ander. Ook dat is 

NEW YORK
Seniorvriendelijke stad

Hoe gaat het in...

internationale vergelijking New York werkt aan maximale participatie ouderen 

age-friendly: rekening houden met en respect hebben 
voor, passen binnen de acht WHO-domeinen. In de 
VS bestaat meer geduld dan bij ons en geeft men 
de ander de ruimte. Natuurlijk is New York niet het 
paradijs op aarde. Verre van dat. Maar op een aantal 
terreinen van de age-friendly-agenda pakt de stad de 
zaken voortvarender aan dan wij.’

Staat Den Haag open voor goede 
voorbeelden van elders of denken we 
stiekem alles zelf het beste te weten?

‘Nee, nou misschien soms. Nederlanders in het 
algemeen hebben wel die neiging. Rotterdam heeft 
al moeite om een succesvol project uit Den Haag 

NEW YORK. FOTO: DESIGN FOR HEALTH (FLICKR, CC-BY)
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een-op-een over te nemen. Daar moet toch altijd 
eerst een Rotterdams sausje overheen. Dat is niet 
overal zo, heb ik gemerkt. Neem Frankfurt, daar 
zijn bestuurders en professionals nieuwsgierig naar 
bewezen successen elders. Ze hebben er geen moeite 
mee die over te nemen, zoals het Haagse Gouden 
Bordjes-project voor restaurants in verpleeg- en 
verzorgingshuizen. Main Lieblingsteller noemen ze het 
daar. Van het not-invented-here syndroom hebben 
Duitsers geen last.’

Hoe zouden, in jouw ogen, de 
contacten met New York en 

andere steden zich verder kunnen 
ontwikkelen?

‘We moeten het expertnetwerk meer gebruiken om 
van elkaar te leren. De vergrijzing betekent voor Den 
Haag een enorme opgave. Dat is geen nieuws, maar 
hoe gaan we het doen? Voeg daaraan toe het tekort 
aan personeel in de zorg, het groeiend aantal ouderen 
met dementie, de vereenzaming, enzovoort. Dit alles 
bij elkaar, vraagt hoe dan ook om vernieuwing en 
innovatie. In andere landen spelen dezelfde kwesties 
en is men soms al verder. Laten we meer rondkijken 
hoe men het elders doet en dat ook breed in Den 

Haag bekend maken. Voor Haagse ouderen is het 
interessant te zien hoe de dingen in het buitenland 
zijn geregeld. Dat relativeert misschien ook wat je 
redelijkerwijs van een overheid kunt verlangen.’

Roy Wesenhagen is oprichter/eigenaar van het 
bureau D’Article in Den Haag. Werkterrein is 
het ontwikkelen van Age Friendly Environments 
voor steden en bedrijven en het begeleiden van 
sociaal-maatschappelijke projecten onder meer 
voor ouderen en mensen met een beperking. 
D’Article hanteert daarbij Design Thinking & 
Development principes.

IN HET MOMA. FOTO: ROY WESENHAGEN NEW YORK CITY. FOTO: JAZZ GUY (FLICKR, CC-BY)
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“probeer onder de 
mensen te komen”

frieda stolp
laakkwartier

Ik ben geboren in 1951 in Boskoop als een van een 
tweeling. We waren thuis met zijn negenen en hadden 
het niet breed. Op mijn 13e, vond mijn vader dat de 
tijd rijp was voor mij om te gaan werken. Het werd 
productiewerk in de chocolade- en marsepeinfab-
riek waar ik uiteindelijk chef productie werd. Na mijn 
huwelijk maakte het werk plaats voor het gezinsleven, 
maar toch bleef het kriebelen en dus ik ging terug 
naar de fabriek. Daar werkte ik totdat de fabriek naar 
Roemenië verhuisde, waardoor ik zonder werk thuis 
kwam te zitten. 
 
de stiel
In die tijd woonde ik aan de Gouwe in Waddinxveen. 
Op een dag, zwaaiend naar de bootjes, besefte ik dat 
dit niet was wat ik wilde, ik wilde nog iets hebben 
om voor te leven. Mijn tweelingzus woonde in Den 

Haag en dus ging ik haar achterna. Daar zocht ik naar 
vrijwilligerswerk. Lang hoefde ik niet te zoeken en ook 
niet ver. Het werd bardienst bij buurthuis De Stiel, 
gewoon in mijn eigen straat.
 
clubhuis
We hebben er hier echt een leuk clubhuis van 
gemaakt. Mensen die eenmaal bij ons binnenkomen, 
blijven komen. We zorgen dan ook goed voor elkaar. 
Als er iemand ziek is en geen boodschappen meer 
kan doen, staat er altijd wel iemand klaar om dat 
even te regelen. Ik hoor veel, en als ik denk dat er 
professionele hulp nodig is, dan schakel ik die in. 
 
Toch zijn we helaas ook een beetje het vergeten 
kindje van de wijk. Andere bingo’s krijgen bijvoorbeeld 
prijsjes van winkeliers. Wij niet. Ik heb ze allemaal 

TEKST & FOTO’S: GETOUD
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benaderd, maar krijg telkens als antwoord: ‘Sorry, wij 
geven al aan een bingo, nee niet die van jullie, een 
andere.’ 

Eenzaamheid
Ondanks dat we echt een gezellig clubhuis hebben, 
denk ik dat er hier in deze straat veel eenzaamheid 
onder ouderen is. We proberen daar wat aan te doen. 
We vragen alle ouderen in de buurt om langs te 
komen. Sommigen komen een keer en lijken dan te 
zeggen dan dat ze het wel goed hebben thuis, terwijl 
ze ook aangeven eenzaam te zijn. Dat is vreemd. Maar 
ik denk dat eenzaamheid ook een soort eigenschap 
is die iemand kan hebben. Sommige mensen kiezen 
er bewust voor en willen liever geen bemoeienis 
van anderen. Die zijn liever op zichzelf. In ieder geval 
hoef je het niet te zijn als je dat niet wilt. Ga naar een 
clubhuis; er zijn er zoveel in de stad. Probeer onder 
de mensen te komen. Praat met elkaar en luister naar 
elkaar. Dan voel je je prettig. Voor de mensen is De 
Stiel een tweede thuis. Er is een vaste groep die elke 
morgen komt. Gemiddeld komen er twintig mensen 
per dag, maar bij sommige activiteiten zoals de bingo 
is het drukker. 

Het is voor mij belangrijk iets te doen voor mijn 
medemens. Ik voel me er prettig bij, ben hier vijf 
tot zes dagen per week. Ik ben penningmeester en 
coördinator van de vrijwilligers en begeleid stagiaires. 
Daarnaast zorg ik voor de koffie, thee, bingo, af 
en toe kook ik, ik koop plantjes voor de tuin, maar 
onderhoud de tuin niet, dat laat ik mooi aan een 
ander over. Stel dat ik weg val, dan hebben we een 
probleem. We zijn daar al een tijdje over na aan het 
denken en gelukkig is het kwartje bij het bestuur 
gevallen. Van lieverlee moeten we er voor gaan 
zorgen dat er jongeren binnenstromen die het over 
kunnen nemen. We zijn hard op zoek. 

“Ik krijg er echt 
veel voor terug”

Vrijwilligerswerk is niet alleen geven, het is wederkerig. 
Ik krijg er echt veel voor terug. Binnenkort ga ik 
samen met mijn zus planten kopen. Dat zijn echt 
de kleine dingetjes waar je blij van wordt. Er komen 
mensen binnen en die zien het meteen, die vinden 
het leuk. Daar word ik erg blij van. 

klagen 
De Haagse ouderen hebben het zo goed, maar 
sommigen klagen toch nog vaak. Dan denk ik: jullie 
krijgen zoveel. Misschien wordt het jullie af en toe 
wel een beetje te makkelijk gemaakt en moet er eens 
gekeken worden of het allemaal wel nodig is? Ook 
bij de bingo mopperen sommige ouderen. Ik zeg 
dan: ‘Je bent met niets op aarde gekomen, en je gaat 
uiteindelijk ook weer met niets. Wees dus blij met 
wat je hebt.’ Ze zijn dan stil en zeggen: ‘Frieda, je had 
een ander beroep moeten kiezen, maatschappelijk 

werkster ofzo.’ Er zijn natuurlijk ook ouderen die 
wel dankbaar zijn. Ik zeg altijd dat ik geen cadeaus 
of spullen wil, maar laatst had toch iemand een roze 
beer helemaal zelf gehaakt om me te bedanken. Dat 
deed me toch wel wat.

De Stiel
De Stiel is een activiteitencentrum voor senioren. 
Er wordt o.a. Bingo gespeeld, gesjoeld, gedart, er 
is een eetclub en er wordt volop gekaart. Adres: 
Stieltjesstraat 848A in Den Haag. 
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Nationale ouderendag 
In 2015 werd op 2 oktober Nationale Ouderendag 
gevierd in Het Zuiderstrandtheater. Deze dag stond 
in het teken van vitaliteit en ouder worden, tevens 
werd hier het startsein gegeven voor de eerste 
‘Maand van de Vitaliteit.’ 

Community tegen eenzaamheid 
In de community tegen eenzaamheid werken Haagse 
ondernemers samen om met elkaar te kijken naar 
‘lokale’ eenzaamheid en hier iets aan te doen. 

Adopteer een verzorgingshuis 
Het idee van ‘Adopteer een verzorgingshuis’ is om zoveel 
mogelijk scholen een verzorgingshuis te laten adopteren. De 
stichting Creatief Onderwijs is hierbij behulpzaam. Eppo van 
Nispen tot Sevenaer en Laurens Jan Brinkhorst geven het 
startsein voor de verbinding Oldeslo en De Vrije School. 

Den Haag seniorvriendelijke stad 
Den Haag is op vele manieren een broedplaats en 
startpunt geweest van nieuwe ontwikkelingen in 
de ouderenzorg. In 2017 is hierover en over het 
concept Age-Friendly Cities een boek verschenen. 

Nul-meting en aansluiting 
WHO Age-Friendly Cities 
Tijdens de opening van de Maand van 
de Vitaliteit werd bekendgemaakt dat 
Den Haag zich heeft aangesloten bij het 
concept van de WHO Age-Friendly Cities 
en werd de hiervoor gedane nulmeting 
gepresenteerd. 

Opening beweegtuin Bronovo 
In navolging van andere plekken in Den Haag is in 2016 
de beweegtuin in het Bronovo geopend. Uniek hierbij 
is de samenwerking tussen het Bronovo ziekenhuis, de 
gemeente, de wijk en de Haagse Hogeschool. 

Bezoek Koningin Maxima 
Koningin Maxima bezoekt de iZi-ervaar- 
woning en het project ‘Haags Ontmoeten’. 
Deze bezoeken stonden in het teken van 
innovaties in ouderenbeleid en ouderenzorg. 

Expositie Den Haag 
seniorvriendelijke stad 
Om meer mensen bewust te maken 
dat Den Haag is aangesloten bij het 
Age-Friendly Cities netwerk, is een 
expositie gemaakt met daarin alle acht 
de domeinen en uitleg hierbij. Hiervoor 
is in ieder van de acht Haagse stadsdelen 
een foto gemaakt. 

Opening tentoonstelling  
In 2017 is de interactieve tentoonstelling ‘100 
worden en ervan genieten’ tijdelijk te zien 
geweest in het Atrium van het stadhuis. Deze 
tentoonstelling nam je mee op een reis naar je 
eigen toekomst. 

Vitaliteitsawards 
Met de vitaliteitsawards zijn jaarlijks praktische en 
creatieve oplossingen uit de stad opgehaald om Den 
Haag nog seniorvriendelijker te maken. 

Terugblikken
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Kerstdiner 2016 
Op 22 december 2016 genoten vele ouderen van 

een kerstdiner in het Atrium van het stadhuis. Resto 
van Harte verzorgde dit diner. 

Doodgewoon symposium 
Het platform ‘Dood gewoon in Den Haag’ dat een bijdrage 
wil leveren aan het bespreekbaar maken van het leven 
en de dood, vierde in 2016 haar 5-jarig bestaan met een 
symposium in de Haagse Hogeschool. 

Internationaal congres Age-Friendly Cities 
In 2017 vond het internationaal congres Age-Friendly Cities 
plaats waarbij de Haagse aanpak centraal stond op locaties 
in de stad en bij het slotfestival op de pier. 

Zeg het met een plantje
In alle acht de stadsdelen is aan 50 
mensen gevraagd of zij een oudere 
in hun omgeving kennen die zij, 
om wat voor reden dan ook, eens 
in het zonnetje wilden zetten. Bij 
alle 400 ouderen is vervolgens een 
plantje, voorzien van een kaartje met 
boodschap, bezorgd. 

Cultuurfestival op de pier
Op het cultuurfestival in oktober 2017 trad 

het Grijze Koppen Orkest op. Dit orkest 
was ook onderdeel van de tv-serie ‘Goud 

voor Oud’ van Johan Overdevest, die te zien 
was op TV West. Ouderen uit verzorgings- 

huizen en basisschoolscholieren werkten 
daarin samen aan een voorstelling.

 

Opening ruimte bibliotheek Escamp 
De bibliotheek helpt ouderen hun netwerk en compe-
tenties te versterken met als doel zo lang mogelijk 
zelfredzaam blijven. Zo worden er onder andere iPadcafé’s 
en verhalentafels georganiseerd. In de bibliotheek Escamp 
is hiervoor zelfs een eerste echte seniorvriendelijke ruimte 
geopend door toenmalig wethouder Karsten Klein.

Verhalenwedstrijd 
Na een korte training van GetOud zijn 
150 leerlingen van de Haagse Hogeschool 
gekoppeld aan ouderen om tijdens een 
lunch of diner bij Resto van Harte (levens-)
verhalen op te halen en op te schrijven. 
Het beste verhaal won de prijs “10 met de 
gouden griffel.” Initiatiefnemer hiervan was 
het platform Dood gewoon in Den Haag. 

LAVA-tool
Medewerkers van Leyden Academy on Vitality and 
Ageing vullen het gespreksinstrument ‘LAVA-tool’ 
in met ouderen tijdens de Maand van de Vitaliteit. 

Afsluiting Maand van de Vitaliteit 
Ieder jaar werd de Maand van de Vitaliteit feestelijk 
afgesloten. In 2017 vond deze afsluiting plaats in het 
museum voor communicatie COMM. 

Vloggende ouderen 
In de Maand van de Vitaliteit gingen zes ouderen 
met de vlogcamera op pad om in totaal 24 
vlogfilmpjes te maken van activiteiten in de stad. 

FOTO’S: SEBASTIAAN NEDERHOED, MARTIJN BEEKMAN, 
HENRIËTTE GUEST, RENSKE DERKX, D’ARTICLE ENTER-
PRISE BV, GETOUD.  
FLICKR.COM/PHOTOS/SENIORVRIENDELIJKDENHAAG. 
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“je voelt dan de 
saamhorigheid”

Geboren en getogen in Duindorp, Scheveningen. 
Ja, ik noem het nog steeds zo. ‘Ik ben en blijf een 
Scheveninger,’ zeg ik altijd. Als ik een brief verstuur, 
staat daar Scheveningen op en geen Den Haag. 

Visserij 
Ik was 14 jaar oud toen ik van school ging, zo de 
visserij in. Dat was best zwaar. Jezelf wassen werd aan 
boord vrijwel niet gedaan. Er was geen douche en 
je sliep op stro of als je geluk had op een luchtbed. 
De kok maakte in een kleine kombuis het eten 
klaar. Regelmatig stond je dagen achter elkaar op je 
benen en gemiddeld was je drie weken van huis. Als 
je thuiskwam, kreeg je een soort van voorschot op 
je gage uitbetaald, meestal in de kroeg. Het was niet 
veel, maar de kastelein voer er wel bij. Ze zeiden: 
‘De kastelein schrijft met een vork.’ Het werk op zee 

heb ik al snel naast me neergelegd. Tot mijn pensioen 
werkte ik in de logistiek.

het trefpunt
In de jaren voor mijn pensioen ging ik al regelmatig 
naar de filmavonden in het Trefpunt van Club 
Behouden Teelt, een vereniging die onder andere 
films over de visserij van vroeger vertoont. Toen 
de techniek hen een keertje in de steek liet, ging ik 
helpen en ik ben niet meer weggegaan. Ik sta er niet 
alleen voor; samen met Herman, Frits, Kevin en Danny 
vormen we het bestuur, de laatste twee zijn jonge 
gasten die helpen met de moderne IT en techniek. In 
totaal zijn we dus met zijn vijven, ieder heeft zijn eigen 
taak. Als het nodig is, krijgen we hulp van iemand van 
het welzijnswerk, bijvoorbeeld bij het aanvragen van 
een subsidie die we af en toe ontvangen en de ruimte scheveningen

aad taal

TEKST & FOTO’S: GETOUD
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die we krijgen toegewezen. We zijn blij dat we het op 
deze manier allemaal zelf kunnen regelen, niemand 
kan ons op de vingers tikken. Zeker in deze tijd is het 
al moeilijk genoeg met al die privacyregels. Nee hoor, 
laat ons maar lekker gaan!

“Een gemiddelde leeftijd 
van rond de 75 jaar, 
allemaal mannen”

In de afgelopen vier jaar zijn we van 50 naar 102 
leden gegaan, met een gemiddelde leeftijd van rond 
de 75 jaar. Het zijn allemaal mannen. Soms vraag 
ik iemand van wie ik weet dat hij alleen is, ook te 
komen. Het antwoord is vaak: ‘Nee, ik kom niet, daar 
ken ik niemand.’ Ik zeg dan steevast dat er vast iemand 
is die ze kennen. Dat blijkt ook altijd het geval te zijn, 
een volgende keer komen ze dan weer. Er ontstaan 
ook vriendschappen. Als het wandelen bij iemand 
even iets minder gaat, zegt de ander: ‘O, ik loop wel 
even mee hoor.’ Je voelt dan de saamhorigheid. 

koffieochtend
Toen ik de filmclub een tijd draaide, merkte ik dat 
er bij sommigen de behoefte was vaker bij elkaar te 
komen. Daarom ben ik een koffieochtend gestart. 
Er komen er nu zo’n 20, vrijwel allemaal vrijgezelle 
mannen, die het leuk vinden even met anderen te 
praten en eruit te zijn. Daar doen we het voor: dat ze 
zich niet in huis opsluiten.

De laatste tijd maken we regelmatig uitjes, daar is 
behoefte aan. Bijvoorbeeld een rondleiding in de 
visafslag, een bedrijfsbezoek aan Rederij Den Dulk 
of Ketel 1. Een keer per jaar organiseren we een 
verrassingsuitje. Alleen het bestuur weet waar we 
heen gaan. Als we Den Haag uitrijden, kijkt iedereen 
meteen welke kant we opgaan. Dat is leuk! Tussen 
de laatste activiteit en het diner hebben we een quiz 
ingevoerd. Ik merkte dat toen we dat nog niet deden, 
de mensen op dat moment in slaap vielen, maar nu 
blijven ze wakker. Sommigen kijken bij elkaar af; wat 
wil je, er staat een fles jenever op het spel en dat 
maakt ze enigszins gretig.

voldoening
Naast het werk voor Club Behouden Teelt, zing 
ik in het Shantykoor Scheveningen en verzorg ik 
hun nieuwsbrief. Ook werk ik nog een dag in de 
week mee aan de restauratie van de oude logger 
Scheveningen 236 de Noordster, die we met een 
hele groep ouderen weer in oude staat terug 
gaan brengen. Af en toe heb ik het wel druk, maar 
het maakt me heel tevreden. Zeker als ik op zo’n 
filmavond al die blije gezichten zie, dan heb ik een 
groot gevoel van voldoening. Als ik dan thuiskom, ben 
ik ontzettend moe en heb ik ogen als karbietballen. 
Tja, ik blijf toch constant alles in de gaten houden. 

“Een vrouw en een kip, 
is de pest op je schip” 

De dag voor vlaggetjesdag hebben we Oud 
Vissersdag. We noemen dat ‘de tocht der tochten’. 
Dit jaar kwam de vraag weer: ‘Gaan er ook vrouwen 
mee?’ Een visserman zei vroeger: ‘Een vrouw 
en een kip, is de pest op je schip.’ En toen wilde 
burgemeester Krikke mee. Ja dat is toch een vrouw. 
Maar samen met haar hebben we gezongen en het ijs 

was gebroken. Mijn dag kon niet meer stuk. Dat zijn 
de mooie dingen van het vrijwilligerswerk. 

Behouden Teelt 
Behouden teelt is een vereniging die films over de 
visserij, zeeslepers en Willem Barends van vroeger 
vertoont. Vaak zijn dit beelden van oud-medewerkers, 
die zelf aan boord hebben gefilmd. De naam is 
ontleend aan de vleetvisserij. Deze begon eind 
mei, begin juni met vlaggetjesdag en eindigde eind 
november, begin december. De hele periode kreeg 
men garantieloon en aan het eind werd op basis van 
de winst van de logger de gage uitgekeerd. Daarnaast 
werd het overgebleven eten aan boord verdeeld. Dit 
noemde men ‘behouden teelt’. Meer informatie op: 
www.facebook.com/clubbehoudenteelt
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Nederland kent vergrijzing, maar 
dat is niets vergeleken met waar 
China voor staat. De succesvolle 
eenkindpolitiek heeft ingrijpende 
gevolgen. 

Steeds minder jongeren staan tegenover steeds 
meer ouderen die bovendien steeds ouder worden. 
Een opgave met totaal andere dimensies dan bij ons. 
Toch heeft China veel interesse in hoe de zorg in 
Nederland is georganiseerd. 

Jan Booij onderhoudt al jaren contacten met de 
stad Suzhou. Via hem hebben de gemeente, Haagse 
Hogeschool en instellingen relaties kunnen opbouwen 
met Chinese ‘collega’s’. 

Vanwaar die belangstelling voor ons 
zorgstelsel?

‘Chinezen houden van statistieken. Ze kijken welke 
landen het beste presteren. Al heel lang staat 
Nederland bij zorg en welzijn in de hoogste regionen. 
Chinezen willen weten hoe wij dat doen. Je ziet nu in 

Suzhou iets van sociale zekerheid ontstaan, zoals een 
verzekering tegen ziektekosten en een soort AWBZ. 
Allemaal nog heel rudimentair, maar toch.’

Wij denken: de Chinezen regelen alles 
binnen de familie. Van oudsher is 
de zorg voor kinderen en ouden van 
dagen een familiezaak. Daartoe ben je 
als kinderen moreel verplicht. Geldt 
dat nog steeds?

‘De traditionele familie bestaat nauwelijks nog. 
Gezinnen hadden drie generaties lang één kind. 
Ooms en tantes en neven en nichten zijn zeldzaam 
geworden. Eén kind moet zorgen voor twee ouders 
en vier grootouders. Daar komt bij dat families uit 
elkaar zijn getrokken, omdat mensen ver van hun 
geboorteplaats werken en alleen op feestdagen nog 
terugkomen. Traditie biedt hier geen oplossing. De 
overheid moet inspringen.’

Wat kunnen we – ondanks de 
megaverschillen tussen Suzhou en 
Den Haag – van elkaar leren?

‘Vergrijzing is een van de prioriteiten van partijleider 
Xi Jiping. China is tot veel in staat en heeft ervaring 
met het uitrollen van centraal aangestuurde 
programma’s over het land. Men zet sterk in op 
technologie: ICT, domotica en zorgrobots. De 
ontwikkelingen gaan veel harder dan hier, mede 
omdat privacy geen issue is. Bij ons blokkeert privacy 
vernieuwingen zoals het Elektronisch Patiënten 
Dossier. Chinezen omarmen elke technologische 

innovatie en sneller en massiever dan elders in de 
wereld. Daarom zal China koploper worden in 
e-health.’ ‘Maar ook op meer traditionele terreinen 
zoals de inrichting van de openbare ruimte kunnen 
we leren van Suzhou. Daar zijn volop plekken in 
parken en op pleinen waar ouderen bij elkaar zitten 
of actief bezig zijn met tai chi, sport of zelfs stijldansen 
of een spelletje Go. De openbare ruimte vervult een 
sterke sociale functie. Dat kennen wij veel minder.’

SUZHOU
Seniorvriendelijke stad

Hoe gaat het in...

internationale vergelijking ‘Op afstand zie je pas je eigen gekkigheid’

TEKST: HANS OERLEMANS 

SUZHOU. FOTO: JAN BOOIJ
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Jan jij onderhoudt naast Suzhou  
ook contacten met Frankfurt. De  
situatie daar is natuurlijk veel meer  
te vergelijken met Den Haag? 

‘Ja en nee. Ja, Frankfurt heeft ongeveer dezelfde 
omvang, is een internationale stad met veel expats in 
de financiële sector. De bevolking is even superdivers 
als die van Den Haag. Genoeg overeenkomsten, maar 
als je inzoomt op de zorg, merk je ook verschillen.’

‘De grootste aanbieder in de stad, Frankfurter 
Verband, combineert zorg en welzijn. Dat kennen 
we niet. Het is interessant om daarnaar te kijken. 
Bovendien staat Frankfurter Verband dicht bij het 
gemeentebestuur. De wethouder kan daardoor 
veel directer sturing geven aan zorg en welzijn. In 
Nederland hebben we dat allemaal losgeknipt: zorg 
los van welzijn en instellingen los van de gemeente.’

‘Zodra je over de grens bent, zijn de dingen 
anders. Zelfs in buurlanden. Maar een aantal grote 
bewegingen zie je wel overal in dit deel van Europa, 
zoals de decentralisatie: zorg dichtbij de mensen 

organiseren. Verder: groei van de vraag naar zorg bij 
een gelijkblijvend of lager budget. En ook het streven 
ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. 
Maar pas op, in Duitsland zit daar iets anders achter 
dan hier.’

‘Ga je in Duitsland naar een verzorgings- of 
verpleeghuis, dan betaal je de kosten voor een groot 
deel zelf. Zo nodig verkoop je het eigen huis. Kun je 
zelf niets meer opbrengen, dan wordt een beroep op 
de kinderen gedaan, het zogenoemde Elternunterhalt. 
Daarom blijven ouderen het liefst lang thuis wonen, 
gesteund door de kinderen.’

Jij bent al jaren actief in het 
buitenland en brengt bestuurders, 
beleidsmedewerkers en 
zorgprofessionals in contact met 
collega’s elders. In termen van 
rendement, wat levert het de stad op? 
Is dat aanwijsbaar?

‘Als je in een sector als de zorg werkt, zit je allemaal 
gevangen in dezelfde tunnel. Een strak stelsel van 

regels, protocollen, vakjargon en allerlei aannames. 
Doet zich een probleem voor, dan heb je allemaal 
dezelfde reflex en zoek je naar oplossingen binnen 
bekende kaders. Zelfs innovaties worden passend 
gemaakt voor wat er al is.’

‘Pas in het buitenland zie je hoe het ook anders kan. 

Een mooi voorbeeld is het Julie Roger Haus  
in Frankfurt voor mensen met dementie. Daar  
hebben bewoners een veel grotere bewegings- 
vrijheid dan meestal in Nederland het geval is. In 
overleg met de familie wordt bekeken wat nog 
verantwoord is. Men zoekt de grens op. In Nederland 
proberen we op voorhand alle risico’s te vermijden. 

FRANKFURT
Seniorvriendelijke stad

Hoe gaat het in...

internationale vergelijking ‘Op afstand zie je pas je eigen gekkigheid’

FOTO: FRANKFURTER VERBAND FÜR ALTEN- UND BEHINDERTENHILFE 

TEKST: HANS OERLEMANS 
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Uit angst voor ongelukken, aansprakelijkheid en 
reputatieschade. Maar dat heeft wel grote gevolgen 
voor het welbevinden van bewoners. Op een 
stoel voor de televisie loop je het minste risico, 
om het te chargeren. Elke aanpak is een keuze en 
is niet vanzelfsprekend. Dat leer je door de eigen 
werkelijkheid eens vanuit een andere route aan te 
vliegen.’

‘Een goed idee uit het buitenland 100% kopiëren, 
slaagt zelden. Je moet het inpassen in de eigen 
realiteit en vooraf inschatten welke barrières je gaat 
tegenkomen. Toch gaan er wel ideeën de grens over. 
Zo heeft het Frankfurter Verband in Nederland het 

Roze Loper-certificaat aangevraagd en als eerste 
buitenlandse instelling ook gekregen: een erkenning 
voor de aandacht voor de seksuele diversiteit van 
cliënten en medewerkers.’

De WHO-campagne voor Age- 
Friendly Cities wekt de suggestie 
dat er één internationaal model 
zou zijn voor de seniorvriendelijke 
samenleving. Als een einddoel waar 
we allemaal naar moeten streven. 
De ene stad is verder dan de andere, 
maar de route is dezelfde.

‘Ja, misschien is het concept Age Friendly City ook 
wel het resultaat van een begrensde visie. Uiteindelijk 
is dit een westers idee uitgedacht door mannen en 
vrouwen uit de babyboomgeneratie die filosoferen 
over hoe ze zelf oud willen worden. Vraag je aan een 
50-jarige uit de gegoede middenklasse hoe hij oud 
wil worden, dan krijg je alle leuke dingen te horen die 
50-jarigen graag doen. Maar geldt dat nog steeds als je 
80 bent en gebreken begint te krijgen en om je heen 
mensen wegvallen? En geldt dat ook voor mensen uit 
andere culturen en sociale klassen?’

‘Vraag eens in bijvoorbeeld Kenia, Iran of Rusland 
naar acht domeinen die bepalend zijn voor geluk 

en welzijn, dan zouden er best eens andere punten 
uit kunnen komen dan die van de WHO. Neem 
bijvoorbeeld religie. In grote delen van de wereld 
speelt het geloof een grote rol, zeker voor ouderen. 
Misschien is een goed toegankelijke moskee of tempel 
in de buurt wel essentieel voor het welbevinden. 
Daar sta je als seculiere westerling niet bij stil. Je moet 
vragen blijven stellen bij wat vanzelfsprekend lijkt en af 
en toe afstand nemen van je eigen ‘gekkigheid’.’

Jan Booij heeft een lange staat van dienst als 
directeur, bestuurder en adviseur in de zorg. 
Hij onderhoudt intensieve contacten met 
buitenlandse collega’s, organiseert studiereizen 
en is medeoprichter van het European Network 
on Intercultural Elderly Care (ENIEC). 
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Mijn man studeerde in Nederland en zo kwam het 
dat ik op mijn 23ste mijn werk als lerares opzegde en 
samen met onze zoon, volgde. Op de kleuterschool 
van mijn zoon vertelde ik dat ik onderwijzeres was 
in Suriname en dat ik het werk miste. Zo ben ik hier 
het onderwijs ingerold. Doordat ik vier dagen per 
week werkte, hield ik een dag over voor het doen 
van vrijwilligerswerk in de Hindoetempel Dew Mandir. 
Ouderen vertelden daar dat ze Suriname misten, 
vooral ook het contact met de buren. Ik heb goed 
naar ze geluisterd en zette een studiekring op die ik 
ook leidde. Daar konden de mensen hun verhaal kwijt. 
 
hindiles
Mijn vrijwilligerswerk breidde zich uit naar 
verschillende organisaties, maar ik had ook mijn eigen 
ideeën: het behouden van mijn taal en cultuur, het 

rita poetoe
segbroek

“ze ondernemen 
steeds meer zelf”

Hindi. Dus ik startte een Hindischooltje. Nog steeds 
ben ik Hindicoördinator en geef ik Hindiles aan drie 
generaties tegelijk. Ouderen spreken het wel, maar 
kunnen niet lezen. Dat kunnen jongeren wel. Zij lezen 
de ouderen voor en de ouderen vertellen vervolgens 
wat het betekent. Dat is zo mooi!

“Ik leerde hen  
hun eigen naam  

te spellen”
 
Bij mijn vrijwilligerswerk in verzorgingshuis Jonker 
Frans merkte ik dat 60% van de Hindoestaanse 
mensen de Nederlandse taal niet goed beheerst. Dit 
gaf problemen als ze bijvoorbeeld de dokter moesten 

TEKST & FOTO’S: GETOUD
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bellen en de eigen naam moesten spellen, maar ook 
kwamen mensen door dit probleem niet naar de 
algemene ruimtes in het huis, ze konden immers 
niemand verstaan. Ik startte met Nederlandse taalles. 
Eerst (voor)lezen en ik leerde hen hun eigen naam 
te spellen en gaf ze eenvoudige woordzoekers. Het 
werkt! Ook zijn we actief met Tai Chi, wandelen en 
we zijn zelfs naar het zwembad geweest. Dat laatste 
is iets wat de ouderen vroeger in Suriname niet 
mochten. Omdat ze geen badkleding hadden, hebben 
we die eerst bij de Zeeman gekocht. Het was voor 
velen een hele openbaring, een echte belevenis. 
 
eigen stichting
Naast mijn vrijwilligerswerk voor Jonker Frans, heb ik 
daar ook een dagdeel per week mijn eigen groep met 
ouderen. Dat doe ik vanuit mijn eigen stichting. Alle 
activiteiten die we doen, dragen bij aan het leefplezier 
en de onafhankelijkheid van de deelnemers. Hadden 
ze het voorheen nog vaak over de kinderen die 
niet vaak genoeg langskwamen en waren ze aan het 
wachten totdat ze kwamen, nu zijn ze met elkaar 
bezig. Ze leren om samen dingen te ondernemen en 
elkaar te helpen. Dat zijn ze niet gewend, ze moeten 
uit hun comfortzone worden gehaald. Dat gaat niet 
van de ene op de andere dag, maar met voldoende 

aandacht van vrijwilligers en enthousiaste mensen in 
de groep, komt dat goed. Ik zei eens: ‘Kom, ik neem 
jullie mee naar het Zuiderpark voor een picknick.’ 
Die gezichten! Daar reageerde ik op en zei: ‘Als je 
niet kunt lopen, dan blijf je maar daar waar de taxi je 
uitzet, ik zet daar een klapstoel voor je neer.’ En of ze 
gingen lopen, ze genoten. Ik moest zelfs de taxibus 
bellen met de vraag of we een uur later opgehaald 
konden worden.

“Als het me lukt dat zijn 
vrouw toch mag komen,  
ben ik intens gelukkig” 

Soms overheersen ouderwetse gedachten nog en 
mogen Hindoestaanse vrouwen van hun mannen 
niet naar bijeenkomsten van ons. Dat doet me veel. 
Ik probeer dan bij de mensen thuis te komen en de 
man uit te leggen wat we doen. Als het me dan lukt 
iemand zover te krijgen dat zijn vrouw toch mag 
komen, dan ben ik intens gelukkig. 
 
De laatste jaren neem ik mijn groep steeds vaker 
mee naar bijeenkomsten van de gemeente, stichting 

Lexus of het Dialooghuis. Laatst was er een 
WMO-bijeenkomst. Ik nam ze mee en heb vooraf 
gezegd: ‘Nu hebben jullie de gelegenheid je vragen, 
opmerkingen en klachten daar neer te leggen waar ze 
er ook iets mee doen.’ Ze hebben het er nog steeds 
over. Het gevoel dat er naar hen is geluisterd, dat doet 
ze goed.

welzijnswens
Een welzijnswens voor Hindoestaanse ouderen 
De meeste Hindoestaanse ouderen uit mijn groep 
ontvangen persoonlijke en huishoudelijke verzorging. 
Hier zijn zij natuurlijk heel blij mee. Wat nog wel eens 

als een probleem wordt gezien, is het bereiden van 
het eigen Surinaamse eten. Daar krijgen ze geen hulp 
bij en dat terwijl die maaltijden juist zo belangrijk voor 
hen zijn. Natuurlijk, de Hollandse pot eten ze ook, 
maar vinden ze een beetje flauw. Wat hulp bij het 
koken, zodat ze weer een beetje pittiger eten krijgen, 
dat zouden ze heel fijn vinden. En lekker ook! 
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het zilveruitje
Divers Den Haag is een beweging, 
een netwerk van actieve mensen 
binnen Haagse organisaties met 
als ideaal: in de superdiverse stad 
Den Haag voelen alle burgers zich 
herkend en erkend en hebben de rol 
die bij hem of haar past. Om dit te 
verwezenlijken, trekken zij samen op 
met gezamenlijke doelen en ambities. 

‘We moeten aandacht hebben voor iedereen, dus 
voor alle ouderen,’ vertelt Joger de Jong, voorzitter 
van Divers Den Haag. ‘Soms zijn ze roze en soms 
hebben ze een migratieachtergrond: we komen 
overal vandaan. In ons dagelijks leven benadrukken 
we soms dingen die niet ‘normaal’ zijn, terwijl het 
wel normaal zou moeten zijn. Zo kennen we de 
roze loper, hét certificaat voor woonzorg-, thuiszorg- 
en welzijnsinstellingen die aandacht besteden aan 
seksuele diversiteit bij cliënten en professionals. Op 
zichzelf mooi, maar eigenlijk zou die roze loper ervoor 
moeten staan dat je voor iedereen respect hebt en 
dat iemand kan zijn, wie hij wil zijn.’ 

Hij vervolgt: ‘We zijn gewend om in groepen, 
doelgroepen en met specifieke elementen mensen 
te benoemen en te categoriseren. Daar willen we 
vanaf. We willen dat organisaties voldoende sensitief 
zijn en dat iemand krijgt wat hij nodig heeft. Dat 
betekent ook dat we niet iets moeten doen voor de 
Marokkanen, want ‘de’ Marokkaan bestaat niet. Kom 

je bijvoorbeeld uit Casablanca, dan is het weer heel 
anders dan wanneer je uit het Rifgebergte komt. 

“Ik noem het: gestolde 
emancipatie”

We denken: als we dit organiseren, dan hebben 
we het goed geregeld. Maar dat is niet waar. Het 
Zilveruitje van het COC is hier een mooi voorbeeld 
van. Ik noem het: gestolde emancipatie. Je hebt elkaar 
nodig om sterk te worden en als je sterk genoeg bent, 
ga je naar buiten en wil je op alle plekken zijn wie je 
bent. Mijn appel is: organiseer bijeenkomsten waar 
iedereen zich welkom voelt en tot zijn recht komt, 
want dan ben je bezig met het individu!’ 

thuis voelen
‘Het COC had al een aantal jaar een café voor 
35-plussers, maar echt iets voor ouderen was er 
niet. Daarom kwam Het Zilveruitje, een gezellige 
middag voor ouderen met roze gevoelens en zij die 
zich daarbij thuis voelen,’ vertelt Jan van Leeuwen, 
een van de vier organisatoren van Het Zilveruitje. 
‘Inmiddels bestaat het alweer zo’n 15 jaar en 
organiseren wij op de eerste en derde zondag van de 
maand een gezellige middag en nuttigen we samen 
de avondmaaltijd. We hebben altijd een thema. Vaak 
kijken we een film met een homoseksueel thema, 
soms nodigen we muzikanten uit en af en toe gaan 
we naar het museum. Vandaag gaan we bingo spelen!’

vriendschappen
 ‘Je hoort vaak dat ouderen eenzaam dreigen te 
raken. Heteroseksuelen hebben vaker kinderen en 
kleinkinderen met wie zij het weekend doorbrengen 
en dat hebben homoseksuelen vaak niet. Het 
Zilveruitje kan een vulling voor deze leegte zijn.

Daarnaast denken we dat ouderen behoefte hebben 
aan meer sociale contacten onderling. Dat je dan 
ergens kunt komen waar de sfeer niet gedomineerd 
wordt door een heteromentaliteit, is prettig. 

“Je moet er open  
in staan en wie weet  

lukt het dan wel”

Het zijn wel voornamelijk mannen die komen, 
vervolgt Jan. Onderling hebben we het ontzettend 
gezellig. Er ontstaan vriendschappen, sommigen halen 
elkaar op en er is zelfs een relatie ontstaan: een aantal 
jaar geleden hebben twee mannen elkaar gevonden. 
Inmiddels zijn zij getrouwd en een aantal bezoekers 
van het Zilveruitje waren aanwezig bij de huwelijksvol-
trekking. Dat heeft ons veel voldoening gegeven.  
Maar! – je moet hier niet naartoe komen met de 
intentie de partner van je leven te vinden. Dan lukt 
het echt niet. Je moet er open in staan en wie weet 
lukt het dan wel.’ 

TEKST & FOTO’S: GETOUD
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kui kan ip
centrum

“ik ben zes dagen 
per week in touw”

42 jaar oud was ik toen ik samen met mijn vrouw 
vanuit Hong Kong verhuisde naar Curaçao om als kok 
in een restaurant te gaan werken. Mijn vrouw en ik 
verhuisden puur voor het geld. We werkten hard en 
het verdiende geld was voor onze kinderen, zodat zij 
naar school konden. Nu woont mijn vrouw in Hong 
Kong bij de kinderen en ik in Nederland. Het is goed 
zo.

gevulde dagen
Dat ik na mijn pensionering in Den Haag terecht 
kwam, is niet geheel toevallig. Ik kende hier al een 
aantal mensen en dan is het toch makkelijk om bij 
hen in hun buurt te gaan wonen. Maar ik ben hier wel 
alleen en stelde mezelf de vraag: ‘Wat moet ik toch de 
hele dag doen?’ Inmiddels zijn we vier jaar verder en 
zijn mijn dagen goed gevuld. 

Op maandag ga ik naar computerles. Dat doe ik om 
bij te blijven. Er wonen veel Chinese ouderen in Den 
Haag, maar de meesten doen niets met de computer. 
Een groot nadeel is dat ze vroeger geen educatie 
hebben gevolgd en daardoor de basis missen om met 
de computer om te kunnen gaan. En als hun kinderen 
het vandaag uitleggen, zijn ze het morgen weer 
vergeten. Zo gaat dat … 

“Als je niet kan schrijven, 
heb je niet veel aan  

een mobiel”

Sommigen hebben een mobiele telefoon van hun 
kinderen gekregen, maar als je niet kan schrijven, heb 

TEKST & FOTO’S: GETOUD
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je niet veel aan een mobiel. Gelukkig kan ik er goed 
mee overweg. Met mijn vrouw en kinderen whatsapp 
ik veel. Het is mooi om zo op de hoogte te zijn van 
elkaars wel en wee.

nederlandse les
Op dinsdag ga ik naar Nederlandse les. Dat is moeilijk, 
maar noodzakelijk. Het zou fijn zijn als ik een paar 
woorden meer Nederlands leer, dan kan ik me 
beter verstaanbaar maken. Alhoewel, Engels gaat me 
gelukkig redelijk goed af en de Hagenezen zijn over 
het algemeen allemaal bereid in het Engels tegen mij 
te praten.

Vier dagen per week ben ik te vinden in de 
bibliotheek. Op vrijdag ben ik vrijwilliger bij een soos 
voor ouderen in de Chinese Muur. We praten met 
elkaar, koken, eten, drinken en af en toe voorzie ik hen 
van advies. Het is altijd een gezellige middag. 

boodschapjes
Echt druk heb ik het niet, alle tijd dus om me 
te bekommeren om zo’n zes Chinese ouderen. 
Regelmatig bel ik hen met de vraag hoe het gaat en 
of ik misschien iets voor ze kan doen. Vaak krijg ik 
dan te horen dat ze graag zouden willen dat een van 

hun kinderen wat vaker komt, dat ze meer voor hen 
moeten doen, een boodschapje bijvoorbeeld of een 
keer meegaan naar de dokter. Dat is lastig. De wereld 
waarin ze zelf vroeger zijn opgegroeid is zo anders 
dan de wereld waarin hun kinderen nu leven. Ik vertel 
ze dan dat hun kinderen een eigen leven hebben. Dat 
ze werken om hun gezin te kunnen onderhouden. 
Ze begrijpen het wel, maar grijpen toch keer op keer 
terug naar die wens die ze zo vurig hebben. 

Gelukkig kan ik ze vaak blij maken met mijn hulp. Dan 
halen we samen de boodschappen of ik vergezel ze 
naar de dokter.

“Het is fijn daar 
samen te zijn, te zingen 

en te bidden” 

Het komt erop neer dat ik zes dagen per week in 
touw ben met allerlei beslommeringen. Op zondag 
doe ik niets, dan ga ik naar de kerk van CEME 
Den Haag in de Issingstraat. Dat is de kerk voor 
Evangelische Zending onder Chinezen in Europa. Het 
is fijn daar samen te zijn, te zingen en te bidden. 

Don’t be angry, be happy! 
Over een paar maanden word ik 70 en dat merk 
ik. Het gaat allemaal niet meer zo makkelijk als 
vroeger. Ik doe veel, maar wel in mijn eigen tempo. 
Het lopen gaat steeds moeilijker – een half uur in 
een sloom tempo is precies vol te houden. Ondanks 
mijn omzwervingen, mijn vrouw en kinderen die ver 
weg wonen, ben ik blij! Dat is ook wat ik iedereen 
wil zeggen die prettig ouder wil worden: Wees nooit 
boos, maar blij! 
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Oud worden in Bangalore, een 
miljoenenstad in India. Is dat enigszins 
te vergelijken met Den Haag? 
‘Nauwelijks,’ zegt Ram Ramlal. ‘De 
verschillen zijn enorm.’ 

Doet Den Haag het in alle opzichten 
beter? 

‘Nou nee, dat kun je zo niet zeggen. Ik zie in 
Bangalore waardevolle verbanden die bij ons verloren 
zijn gegaan en waarvoor niets in de plaats is gekomen. 
Tegelijkertijd gaan de technologische ontwikkelingen 
soms sneller dan in Europa.’

Ram Ramlal kent Bangalore goed en onderhoudt al 
lange tijd contacten met bedrijven, instellingen en 
de lokale overheid. Age-Friendly Cities is een van 
de thema’s bij de uitwisselingen. De snelgroeiende 
metropool staat bekend als het Silicon Valley van India.

Is de zorg voor ouderen in India nog 
altijd vooral een zaak van de familie? 

‘Ja, ouderen wonen traditioneel in huis of op het 
erf bij de kinderen. Het leven vindt er in grotere 
verbanden plaats. Mensen wonen niet op zichzelf 
zoals bij ons. Toch zie je er wel verandering in komen. 
Jongeren vinden werk elders in India en ook in 

Europa en Amerika. Ze hebben voldoende inkomen 
om zorg in te kopen voor hun ouders. Dat kan hulp 
aan huis zijn of een plek in een verzorgingshuis. Het 
zijn nog kleine initiatieven, waarbij de overheid geen 
rol speelt.’ 

Naast familie is ook religie een 
samenbindende factor in India. Wat 
betekent dat voor ouderen?

‘Familie en geloof zijn twee vaste waarden in het 
leven. Dat geldt voor de meerderheid van hindoes, 
maar ook voor moslims en christenen en bij ons 
minder bekende religieuze groepen als Jains en 
Parsis. Religie is verweven met het dagelijks leven en 
zorgt voor zingeving, troost en het gevoel onderdeel 
te zijn van een groter geheel. Het helpt vrede te 
hebben met de ouderdom en het naderend einde. 
Hoogtijdagen in het jaar zijn religieuze feestdagen. Zo 
was het hier vroeger ook. Wij hebben dat grotendeels 
van ons afgeschud, zonder dat er iets voor in de plaats 
kwam. Terwijl juist op oudere leeftijd de behoefte aan 
zingeving en familiale contacten sterker wordt. In India 
is de welvaart minder, maar het welbevinden zou 
weleens groter kunnen zijn.’

‘De keerzijde van vergaande individualisering en 
secularisering is eenzaamheid en gevoelens van leegte 
en overbodigheid. Dat is funest voor het welbevinden, 
maar heeft ook zijn weerslag op de lichamelijke 

Hoe gaat het in...

Seniorvriendelijke stad

internationale vergelijking

BANGALORE
‘Minder welvaart, meer welbevinden in India’ 
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gezondheid. Het verlies aan zingevende verhalen en 
verbanden, los je niet op met meer zorg. We zijn naar 
mijn gevoel te veel gefixeerd op het formaliseren van 
de zorg in wetten, regels en protocollen. Allemaal 
goed bedoeld en nuttig, maar daar worden mensen 
niet gelukkig van. Soms doet een kort aandachtsvol 
gesprek wonderen.’

Wat is het belang van de contacten 
Den Haag – Bangelore?

‘We kunnen van elkaar leren, maar dat is een open 
deur. We kunnen ook dingen ‘afleren’ of fouten 
proberen te vermijden. Net zo belangrijk! Ik denk dat 
we in het westen te rigoureus traditionele verbanden 
hebben afgebroken, met extreem individualisme als 
gevolg. Als er een probleem is, kijken we meteen naar 
de overheid. Ik zou India aanraden niet die kant op te 
gaan.’

‘Buitenlandse bezoeken scherpen de blik op je eigen 
situatie aan. Ik zie in Bangalore hoe mensen in kleine 

gemeenschappen als vanzelfsprekend voor elkaar 
inspringen. Hier houden we afstand, zijn gesteld op 
onze privacy en willen de ander niet belasten met 
onze sores. Dat is jammer. Als ik iets voor een ander 
kan doen, betekent dat ook een goed gevoel voor mij. 
Daar zit een wederkerigheid in. We hebben afgeleerd 
hoe fijn het is dingen te delen in de familie, tussen 
vrienden, maar ook in de buurt.’

‘Het verrassende van India is dat traditie en 
moderniteit samengaan. Iedereen heeft er 

bijvoorbeeld een smartphone, net als bij ons. Met 
toepassingen in de zorg is men soms al heel ver. Ik 
heb gezien hoe mensen thuis op de telefoon hun 
medisch dossier inzien en uitslagen binnenkrijgen 
van onderzoeken. Contact met de huisarts gebeurt 
online. Mede door de stijgende zorgkosten is het 
onvermijdelijk dat we ook in Nederland meer 
technologie inzetten. Dan lijken India en Nederland 
toch weer wel op elkaar.’

Ram Ramlal was Tweede Kamerlid (CDA), 
wethouder van Den Haag en onder meer 
directeur van MEE Zuid-Holland en lid van de 
Raad van Toezicht van Respect.

BANGALORE. FOTO: DAVE. (FLICKR: CC BY-NC-ND)
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zorg voor 
je buurt
Wat eens begon achter het bureau 
van twee beleidsmedewerkers op 
het centrale stadhuis, afdeling DPZ, 
is nu al vijf jaar een groot succes in 
Loosduinen: Zorg voor je buurt. 

Ricardo Buitinga, destijds vanuit de gemeente 
kartrekker van dit project, kan hier vol passie over 
vertellen. ‘Misschien wel omdat het een van de leukste 
projecten ooit was,’ zo zegt hij: ‘Er waren weinig 
kaders, eigenlijk mocht alles in de uitvoering.’ 

Onstaan Zorg voor je buurt
Een van de consequenties van de Wmo was dat er 
minder geld te besteden was. Dat was niet direct aan 
de orde, maar men wist wel dat het eraan stond te 
komen. Mensen zouden (nog) meer naar elkaar om 
moeten kijken en voor elkaar moeten zorgen. Niet 
alleen bij ziekte, maar ook op het gebied van welzijn. 
Een manier om dit invulling te geven was door het 
stimuleren van meer (burger)initiatieven. 

Om mensen te enthousiasmeren samen met anderen 
initiatieven op te zetten, kwam er per stadsdeel 
een subsidiepot met € 30.000 beschikbaar. Onder 
de naam Zorg voor je buurt, trok per stadsdeel 
een organisatie, meestal een sociaal ondernemer, 
het stadsdeel in. Er werd gezocht naar mensen met 
ideeën om iets te doen voor en met ouderen. Met 
subsidie konden zij dit omzetten naar concrete 
plannen. Uniek van deze subsidiepot is dat iedereen 
er aanspraak op mag doen – van professional tot 
burger. 

Snijmachine en tomtoms
In Loosduinen waren het Ingrid en Marion die op 
zoek gingen naar initiatieven. Ingrid: ‘Het is lastig om 
mensen zomaar te enthousiasmeren met een initiatief 
te komen. Het is ook een andere manier van denken: 
van ‘het wordt voor ons gedaan’, naar ‘zelf bedenken’. 
Dat is spannend en misschien zelfs wel een beetje 
eng. Het gevoel van wantrouwen proefde je ook wel 
eens: ‘Hè, kunnen wij hiervoor echt een beetje geld 
krijgen en mogen we het dan zelf uitvoeren?’ 

Toch werd er in het eerste jaar al voor meer dan 
60.000 aangevraagd. Er kwam een nieuwe snijmachine 
voor dertien mannen die wekelijks met elkaar 
boekbinden en TomToms voor de fietsclub. Natuurlijk 
kan je zeggen: ‘Moet de gemeente dat nu betalen?’ 
Maar je kan ook denken: ‘Wat goed, doordat ze een 
snijmachine krijgen, kunnen ze weer jaren vooruit 
en blijft de club bestaan.’ Want het zijn niet alleen 
dertien mannen met eenzelfde hobby, het zijn ook 
dertien mannen die voor elkaar zorgen. Als er iemand 
wegblijft vanwege ziekte, komen ze gelijk in touw.  
We zien dat iets leuks doen met elkaar leidt tot meer 
sociale samenhang en dat er vriendschappen ontstaan.

Meer Burgers 
Inmiddels is Zorg voor je buurt in Loosduinen 
behoorlijk populair en organiseren we zelfs drie 
netwerkborrels per jaar waar burgers, professionals en 
de gemeente elkaar ontmoeten. En waren het in het 
eerste jaar nog overwegend professionele organisaties 
die met hun ideeën kwamen, nu zijn het steeds vaker 
burgers. Met een klein beetje geld kunnen zij hun idee 
uitvoeren, anderen daarin meenemen en van grote 
waarde voor Loosduinen zijn. Zo startte Joke in haar 
flat een wandelclub. Om dit professioneel en zo veilig 
en gezond mogelijk te begeleiden, kan zij dankzij de 
subsidie een wandelopleiding hiervoor volgen. Of 
Janna van bijna 81 die tijdens een van de Zorg voor je 
buurtborrels opperde dat ze het zo leuk zou vinden 
om met elkaar te koken. Direct stonden er drie 
andere mensen op en samen hebben ze nu subsidie 
ontvangen voor een kookclub.’

toekomst 
Ricardo: ‘Voor zover ik weet is Loosduinen de enige 
plek waar Zorg voor je buurt, ook toen het niet meer 
vanuit het stadhuis werd aangestuurd, door is gegaan. 
Ingrid voegt hieraan toe: ‘Het is mijn wens dat burgers, 
mensen uit de zorg, welzijn, ondernemers, huisartsen, 
wijkverenigingen, etc., allemaal vertegenwoordigd 
worden in het netwerk. Want met elkaar moeten we 
zorgen voor de buurt. En dat kan!’ 

TEKST & FOTO’S: GETOUD
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arie mooijman
haagse hout

“we zijn allemaal 
grijze koppies”

Het bombardement van ’45 zorgde voor een grote 
ravage in ons huis aan de Johannes Camphuijsstraat. 
Veertien dagen zijn wij geëvacueerd geweest, toen 
wilde mijn moeder terug – ik was 5. 

werken
Op mijn 17e ging ik werken. Eerst bij het Economisch 
instituut voor de Middenstand, daarna bij de 
belastingdienst. Dat was drie keer niks. De mentaliteit 
was ‘een hoop ouwehoeren en voor de rest niets 
doen’. Ik kwam bij Lippmann verzekeringen, een echt 
familiebedrijf, terecht op de boekhouding. Naast mijn 
werk volgde ik de Handels avondschool. Vier avonden 
per week ging ik naar school en daarnaast werkte ik 
vijf en een halve dag, want ook op zaterdagmorgen 
werd er gewoon gewerkt. Toen ging het rijmpje 
‘Donderdag o Donderdag, schoonste dag der dagen.  

’s Morgens nog een halve week en ’s avonds nog twee 
dagen’ nog op. Nu kennen we dat niet meer en is de 
laatste werkdag vaak al op vrijdag.

trouwen
Bij Lippmann ontmoette ik mijn vrouw. Zij zat 
op het secretariaat en regelmatig gingen we met 
collega’s dagjes uit of naar de film. Zo zijn we bij 
elkaar gekomen. Op mijn 24ste zijn wij getrouwd. 
Mijn vrouw was toen 21 jaar. Als ik dat nu wel eens 
tegen een jonger iemand zeg, vinden ze dat gek. Maar 
samenwonen bestond toen gewoon niet. Er was 
woningnood en je moest trouwen om in aanmerking 
te komen voor een woning, tenzij je een koophuis 
kocht, maar dat koste al snel 30.000 gulden. Het werd 
je afgeraden door je familie, want: je steekt je niet in 
de schulden. 

TEKST & FOTO’S: GETOUD
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We verhuisden naar het Valkenboskwartier, maar 
kwamen zes jaar later weer terug naar Bezuidenhout: 
‘Eens Bezuidenhout, altijd Bezuidenhout.’ Veel mensen 
die weggaan, komen na verloop van tijd weer terug. Je 
zit hier dichtbij de stad, Centraal Station, Scheveningen 
en Leidschenhage.

Jaren later kwam ik bij de woningbouwcoöperatie 
terecht. Ik was niet gewend om met computers te 
werken en er was daar een fanaat die ieder weekend 
veranderingen in de computers aanbracht. Dan kwam 
ik op maandag en dan kon ik er niet inkomen. Dat 

was verdomd ieder weekend hetzelfde. Ik kwam in de 
WAO terecht. 

wijkbus 
Ik wilde iets gaan doen voor anderen. Mijn moeder 
was donateur van de wijkbus. Ik ben me daarin gaan 
verdiepen en ben er zo ingerold. Eerst als chauffeur 
en later ook als penningmeester. Inmiddels ben ik 
ruim vijfentwintig jaar penningmeester in het bestuur 
van de wijkbus. Ik ben er elke dag wel mee bezig. 
Vanuit huis, maar ook in het wijkcentrum waar we 
een kantoortje ter beschikking hebben gekregen. Ik 
maak de roosters voor de chauffeurs en soms val ik 
in. Wij zijn nu met ongeveer vijfendertig vrijwilligers, 
allemaal grijze koppies. De bus vervoert van maandag 
tot en met vrijdag van 8.30-16.30 uur en op zaterdag 
tot 12.00 uur ouderen en mensen die slecht ter been 
zijn in Benoorden- en Bezuidenhout van huis naar 
winkels, de dokter, het ziekenhuis, etc. 

buren helpen
Inmiddels wonen we exact op dezelfde plek als waar 
ik vroeger met mijn ouders woonde. Dat huis heeft 
plaats gemaakt voor een seniorencomplex met 38 

woningen. Toen wij er kwamen wonen in 2000 was 
de gemiddelde leeftijd 74, dat is nu achttien jaar later 
een heel stuk hoger. Mijn vrouw en ik proberen waar 
nodig hulp te verlenen, maar dat gaat meestal tot de 
voordeur. We hadden een buurvrouw die zelf op een 
trapje ging staan om een lampje in te draaien, ze viel 
en brak haar beide armen. Ik heb tegen haar gezegd 
dat ik dat voortaan wel doe. Er zijn ook bewoners die 
nooit iemand binnen laten, ook niet voor hulp. Die 
kiezen er bewust voor, waarschijnlijk omdat ze niet 
zitten te wachten op bemoeienis van vreemden. 

“We hebben mensen  
nodig voor het bestuur, 

maar dat is lastig” 

Regelmatig doen we de boodschappen voor onze 
directe buren. Daar hebben we een goede band mee. 
Maar in de toekomst wordt dat alleen maar minder. 
We worden ouder en dan gaat het niet meer. We zijn 
nu bijvoorbeeld nog met vijf mensen in de bewoner-
scommissie, maar er stoppen er twee mee en dan is 

het over. Dat geldt ook voor de wijkbus. We hebben 
mensen nodig voor het bestuur, maar dat is lastig. 
We zijn een meubelstuk geworden en willen ook wel 
jongeren, maar je krijgt al bijna geen vrijwilligers. We 
moeten langer thuis blijven wonen – dat willen we 
ook, maar hoe? 

flexibele uren
Ik zou willen dat iedereen de nodige hulp thuis kan 
krijgen. In ons complex wonen mensen van 95 jaar 
of ouder. Zij krijgen drie uur huishoudelijke hulp per 
week, daar gaat ook nog een half uur pauze vanaf, 
maar ze mogen niet mee om een boodschapje te 
doen. Het lijkt mij beter als je die uren flexibel in 
mag delen. Naar buiten, onder de mensen zijn, een 
wandelingetje is belangrijk. Dus laat de taken los. 

Ik hoop zelf nog jaren door te kunnen gaan, zoals 
het nu gaat. Wij hebben het prima samen en zijn 
gezond. We hoeven niet op vakantie, dat hebben we 
elke dag al. Het Haagse Bos en Duindigt zijn binnen 
handbereik. Wat willen we nog meer?
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Met het seniorvriendelijk-programma 
sloeg de gemeente een andere 
richting in. Wat is in jouw ogen de 
belangrijkste vernieuwing? 

‘We hebben de ouderen bevrijd uit het keurslijf van 
Zorg en Welzijn. Dat is echt een omslag. Ouderen 
werden (en worden soms nog) primair gezien als 
een groep afhankelijke en hulpbehoevende burgers, 
een doelgroep waarvoor speciale voorzieningen 
nodig zijn. Is dat allemaal goed geregeld, dan is het 
ouderenbeleid op orde. Maar klopt dat wel? Je loopt 
het risico dat ouderen zich onnodig afhankelijk gaan 
voelen en gedragen. Natuurlijk is het fijn om mensen 
te helpen, maar zijn ze er echt meegeholpen?

Bij de seniorvriendelijke stad keren we het om en 
nemen we de ouderen als startpunt. Wat vindt u 
belangrijk om prettig oud te kunnen worden? Dat 
kan van alles zijn en zeker meer dan alleen zorg. 
Voorzieningen blijven uiteraard belangrijk, maar eerder 
als middel dan als doel. Als je grote groepen ouderen 
vraagt wat zij belangrijk vinden, dan kom je steeds 
weer op dezelfde acht levensdomeinen uit. Dat gaat 

van wonen en mobiliteit tot meedoen en respect. 
In Den Haag heeft TNO zo’n onderzoek gedaan en 
op wereldschaal heeft de WHO focusgroepen van 
ouderen gevraagd wat zij verstaan onder prettig oud 
worden. De uitkomsten wijzen allemaal in dezelfde 
richting. We hebben de acht levensdomeinen als 
kapstok genomen voor het nieuwe ouderenbeleid.’ 

Daar heeft Den Haag ‘vitaliteit’ aan 
toegevoegd. Waarom? 

‘Een stad kan nog zo seniorvriendelijk zijn, als ouderen 
niet vitaal zijn, dan werkt het niet. Het gaat hier vooral 
om vitaliteit en veerkracht van geest. Fysieke kwalen 
zijn op den duur bijna onvermijdelijk, maar dat hoeft 
geen belemmering te zijn voor een actief en gelukkig 
leven. Vitaliteit is de sleutel: de wil om dingen te blijven 
doen, erop uit te gaan en mensen te ontmoeten. 
Ieder individu vult dat anders in, maar iedereen heeft 
de behoefte van betekenis te zijn en te weten dat er 
iemand op je wacht. 

In Den Haag hebben we hier meer oog voor 
gekregen. Dan praat je over zingeving en betekenisvol 

leven. Dat is heel individueel. Wat heeft ú nodig om 
met voldoening oud te kunnen worden? Een lastig 
onderwerp. Het antwoord zit vaak diep van binnen. 
In de zorg, maar ook elders zijn we niet gewend 
hierover te praten. Toch zit daar de kern van waardig 
oud worden.’ 

Wat betekent dat concreet voor het 
beleid? 

‘De gemeente kan mensen niet gelukkig maken. 
Laat dat duidelijk zijn. We kunnen wel helpen ruimte 
te maken voor ontmoetingen en activiteiten die 
mensen als betekenisvol ervaren. Wat we ook doen, 
is steeds weer het gesprek aangaan over zingeving. 
De gemeente vraagt als het ware aan de stad 
om hiermee aan de slag te gaan. En dat gebeurt. 
Vrijwilligers, instellingen, onderwijs en ook het 
bedrijfsleven komen met initiatieven.  

DEN HAAG
Seniorvriendelijke stad

Hoe gaat het in...

internationale vergelijking ‘Steeds meer hagenaars in de doestand’

TEKST: HANS OERLEMANS | FOTO’S: GETOUD
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Een mooi voorbeeld is hoe studenten van De Haagse 
Hogeschool levensverhalen optekenen van ouderen. 
Dat zijn warme contacten waarbij de oudere 
terugkijkt op het leven en de jongere respect krijgt 
voor hoe vorige generaties hebben moeten knokken 
om een bestaan op te bouwen. Het is één uit vele 
inspirerende voorbeelden.’

Den Haag behoort tot de 
koplopers bij het bouwen aan een 
seniorvriendelijke stad. Waar staan 
we en wat valt er te leren van andere 
steden?

‘We zijn op weg, maar de seniorvriendelijke stad is 
nooit klaar. Het is en blijft een beweging naar een 
ideaal waarbij zich steeds weer nieuwe vragen zullen 
aandienen. Beleid is altijd idealistisch. Je probeert 
dingen te veranderen. Het begint ermee mensen te 
overtuigen en mee te nemen in het verhaal. Daar is 
de afgelopen jaren veel aan gedaan. 

De internationale contacten zijn belangrijk om 
meerdere redenen. De WHO verenigt de wereld 
op idealistische doelen zoals Age Friendly Cities. 
Maar veel meer kan de WHO niet doen. Budgetten 
om programma’s op te zetten, zijn er nauwelijks. De 

actieve inzet moet komen van landen en steden. Het 
is een kwestie van solidariteit dat Den Haag andere 
steden laat zien hoe je kunt werken aan een senior-
vriendelijke stad. Maar er is ook wederkerigheid. Wij 
leren van de medekoplopers. Neem bijvoorbeeld 
New York. Wat daar opvalt, is de nadruk op kwantiteit: 
cijfers en procenten. Dat is een bewuste strategie. Je 
leest bijvoorbeeld in de media: al 2.000 restaurants 
hebben het certificaat age friendly of al 3.000 taxi’s 
zijn age friendly. Een wijkcommissie van ouderen 
keurt bedrijven en reikt certificaten uit, wat een 
mooi mediamoment oplevert. Andere ondernemers 
denken: daar moet ik bij zijn; dat betekent klandizie. 
Het is een subtiel mechanisme om bedrijven en 
instellingen te activeren. En het werkt.’

Wat kan Den Haag van Bangalore en 
Suzhou leren? Ze liggen letterlijk en 
figuurlijk mijlenver van ons vandaan.

‘Nou, dan kan weleens meevallen. Die twee 
steden zijn in zekere zin ons voorland, ondanks 
alle verschillen in materiele welvaart en cultuur. In 
Nederland zal het aantal mantelzorgers en vrijwilligers 
de komende jaren drastisch afnemen. Veel vrijwillige 
zorg wordt nu verleend door 50- tot 75-jarigen. Die 
groep wordt kleiner. Bovendien moeten we allemaal 

langer doorwerken. Het reservoir aan potentiële 
mantelzorgers, vrijwilligers en nabije naasten wordt 
kleiner, terwijl het aantal ouderen toeneemt. De 
professionele zorg kan dat onmogelijk opvangen. Je 
ziet nu al een groot tekort aan personeel.

Dat is vergelijkbaar met de situatie in China en India: 
weinig professionele zorg, afnemende zorg door de 
familie en meer ouderen. Je ziet dat mensen zelf in 
buurten informele zorg en aandacht voor elkaar 
regelen. Nieuwe technologie helpt om vitaal en 
betrokken te blijven. Die kant zal het in Nederland 
ook opgaan. Dat is niet zozeer een keuze, maar 
onontkoombaar. Je ziet ook al tendensen in die 
richting zoals het groeiend aantal zorgcoöperaties in 
wijken.’

Steeds meer ouderen in Den 
Haag hebben wortels buiten 
Nederland. De culturele diversiteit 
is groot. Wat betekent dit voor de 
seniorvriendelijke stad? 

‘De omslag in beleid is dat we ouderen niet als groep 
benaderen en daarom migrantenouderen ook niet 
als subgroepen. Iedere Haagse oudere is een individu 
met een eigen historie en eigen wensen, behoeften 
en noden. Of je nu in Limburg, Marokko of Den Haag 
bent geboren. Daarom: wegblijven van stereotypen 
en uitgaan van het unieke van ieder mens. Geen 
Turkse dagopvang of andere gekleurde voorziening, 
dat hebben we in Den Haag al lang achter ons 
gelaten. Ouderen kunnen natuurlijk wel zelf een club 
oprichten op basis van hun cultuur of afkomst, maar 
daar staat de gemeente buiten.

Voor iedere oudere Hagenaar geldt hetzelfde ideaal: 
zo lang mogelijk zelfstandig en vitaal blijven, het gevoel 
hebben erbij te horen en zin kunnen geven aan het 
leven. Daarover moeten vrijwilligers en professionals 
praten met cliënten, ongeacht de afkomst. Dat 
is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe ga je 
bijvoorbeeld om met andere normen en waarden. 
Platform Divers Den Haag heeft hierover een korte 
leergang Diversiteit & Sensitiviteit, speciaal voor 
vrijwilligers en professionals.’ 

Wat heeft vier jaar seniorvriendelijke 
stad Den Haag gebracht?

‘Vier jaar is veel te kort om voor grote verschuivingen 
te zorgen. Nieuwe sociale ideeën dringen altijd 
geleidelijk door in de maatschappij. Het begint met 
een voorhoede. Je moet het verhaal steeds opnieuw 
vertellen, in gesprek gaan en mensen inspireren. Dat 
heeft weerklank gevonden. Voorheen werd vaak naar 
de gemeente gekeken als oplossing voor problemen. 
Nu zie je dat Hagenaars meer in de ‘doestand’ komen 
en met elkaar aan de slag gaan. Dat geldt voor 
ouderen, maar ook voor vrijwilligers, dienstverleners 
en ondernemers. Kijk maar naar het grote aantal 
inzendingen voor de Vitaliteitsawards. Allemaal nieuwe 
initiatieven. Het idee seniorvriendelijk stad is beslist 
geland in de stad. Maar nu moet het verankerd raken. 
En natuurlijk is het zaak kritisch te blijven kijken naar 
wat er gebeurt: doen we de goede dingen en doen 
we ze op de goede manier. Ook beleid moet vitaal 
blijven.’

Elisabeth de Vries werkte tien jaar als 
beleidsadviseur voor het ouderenbeleid bij 
de gemeente Den Haag. In oktober 2018 nam 
ze afscheid. Elisabeth was onder meer nauw 
betrokken bij het opstellen van richtinggevende 
beleidsstukken als Ouderennota 2012-2014 
OUD is IN! en het Actieprogramma Den Haag 
Seniorvriendelijke Stad 2015-2018. 
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jacqueline van den akker
leidschenveen-ypenburg

“heupen en staar 
vieren hoogtij!”

Via vrijwilligerswerk dat ik in de jaren 80 in het 
Zeeheldenkwartier deed, kwam ik in aanraking met 
het opbouwwerk. Hier heb ik ervaring in het wel- 
zijnswerk opgedaan, waar ik later ook in terecht ben 
gekomen. 

Jarenlang woonde ik met mijn gezin met veel plezier 
in het centrum van de stad. Helaas ging de buurt eind 
jaren 90 rap achteruit. Mijn man was net met VUT 
toen hij zei: ‘Ik wil hier weg, laten we naar Ypenburg 
gaan.’ Dat was toen een stadsdeel waar nog niets was. 
Het hoorde niet eens bij Den Haag. Wij gingen toch. 

ypenburg
In het begin was er niets. Alles was ‘nood’. We hadden 
een noodgebouw, een noodschool, noodwinkels en 
moest je naar de huisarts, dan moest je nog naar je 

oude arts, want in Ypenburg was er toen maar een en 
die zat vol. Het gebeurde regelmatig dat de stroom 
’s avonds uitviel. Er stond een groot bord waarop de 
gemeente ons meedeelde niet verantwoordelijk te 
zijn voor de schade die wij mogelijk opliepen, omdat 
we op een bouwterrein waren. Pas toen Ypenburg in 
januari 2002 werd geannexeerd door Den Haag ging 
het snel de goede kant op. Helaas overleed mijn man 
twee jaar nadat we in Ypenburg kwamen wonen. 

ouderensoos
Op een regenachtige dag begin 2005 ontmoette ik 
mevrouw Scherpenhuizen. Ik weet het nog goed: 
ik moest de tram halen, maar miste hem. Zij stond 
met een kraampje in het Wijkcentrum en ik dacht: 
ik ga even naar binnen. Voor ouderen was er in die 
tijd nog niets in Ypenburg. Zij waren er vaak komen 

TEKST & FOTO’S: GETOUD
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wonen, omdat hun kinderen er ook woonden. En als 
de kinderen aan het werk waren en de kleinkinderen 
op school zaten, hadden zij niks om handen. Mevrouw 
Scherpenhuizen inventariseerde de behoefte van 
ouderen en vroeg ook aan mij: ‘Waar zou je als 
oudere behoefte aan hebben?’ Ik werkte nog en 
had dus eigenlijk helemaal geen behoeftes. Maar wat 
ik wel wilde, was meer mensen in Ypenburg leren 
kennen – ik woonde immers alleen. We besloten een 
ouderensoos te starten. We belden wat mensen op 
met de mededeling dat we op 1 april van start gingen 
en ze kwamen. Inmiddels zijn we dertien jaar verder 
en hebben we twee constante groepen. We zouden 
nog meer groepen kunnen maken, maar daar hebben 
we de vrijwilligers niet voor.

ouder worden
We zien dat onze ‘soosgangers’ ouder worden. 
Eerst hadden we nog een fietsclub en kwamen de 
mensen met de auto, nu gaat dat niet meer en maken 
veel mensen gebruik van de rollator. De mobiliteit 
neemt echt af. Zoals wij wel eens zeggen: ‘Heupen 
en staar vieren hoogtij!’ Het gevolg daarvan is dat 
we soms tegen mensen moeten zeggen dat ze niet 
mee kunnen met een uitstapje. Een dagje Keukenhof 
bijvoorbeeld, is niet voor iedereen meer weggelegd, 
daar moet je eerlijk over zijn.

Als we dan aan het eind van het jaar weer een 
seniorendag hebben, komen ze wel allemaal. We 
zeggen dan ook: ‘Je hebt geen reden om niet te 
komen.’ Als we dan na afloop horen: ‘O, ik heb zo 
genoten,’ maakt mij dat er bewust van dat de soos, de 
uitstapjes of de seniorendag veel voor hen betekent. 
Ze gaan niet meer op vakantie. In hun dagelijkse 
beslommeringen komen een aantal leden niet veel 
verder dan het winkelcentrum of familie. 

“Onze club is nu te 
afhankelijk van de 

goodwill van vrijwilligers”

Het is ook een vorm van eenzaamheidsbestrijding. 
Doordat ze op de soos contacten opdoen, ontstaan 
er kleine netwerkjes en kunnen ze er samen op 
uit trekken en elkaar helpen waar nodig. Mensen 
met gevoelens van eenzaamheid krijgen soms 
gezondheidsklachten. Regelmatig word ik gebeld 
door een huisarts met de mededeling dat hij een 
patiënt heeft die behoefte heeft aan contact. Dat is 
zorgelijk. Het aantal ouderen stijgt en om dat goed 
te begeleiden moeten er echt meer welzijnswerkers 
worden ingezet. Helaas beschikken wij in Ypenburg 

niet over bestaande structuren in het welzijnswerk, 
zoals bijvoorbeeld in Loosduinen. Het lijkt soms alsof 
welzijnswerk wordt gezien als een luxe. 

zorgen
Ik maak me wel eens zorgen over wat er met onze 
club gebeurt als ik zou uitvallen. Als je als gemeente 
iets aan eenzaamheid wil doen en het belangrijk vindt 
dat ouderen elkaar kunnen ontmoeten, moet er een 
constante factor zijn. Nu is onze club te afhankelijk 
van de goodwill van vrijwilligers zoals ik. Als die 
wegvallen is er een probleem. 

Toen ik met pensioen ging zei ik: ‘Ik wil de balans 
vinden tussen de dingen die ik zelf leuk vind om te 
doen en die ik nuttig vind om te doen.’ Natuurlijk heb 
ik het voordeel van mijn bagage uit het welzijnswerk, 
zonder dat weet ik niet of ik dit allemaal had kunnen 
doen. De dingen die ik doe, zorgen ervoor dat ik met 
plezier in het leven sta en een beetje gezond van lijf 
en leden blijf, ook geestelijk!
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Een van de uitgangspunten van een 
seniorvriendelijke stad is dat burgers 
zelf nauw betrokken zijn bij de 
ontwikkeling ervan. Daarom krijgen 
zij regelmatig de vraag wat voor hen 
belangrijk is om zo lang mogelijk 
actief en vitaal in Den Haag te kunnen 
blijven wonen. 

In 2015 heeft TNO in Den Haag een ‘nulmeting’ 
uitgevoerd in het kader van het Age Friendly 
Cities-programma van de WHO. Ouderen bespraken 
met elkaar wat zij belangrijk vonden binnen de acht 
domeinen (publieke ruimte, mobiliteit, huisvesting, 
sociale participatie, burgerparticipatie, respect 
en sociale inclusie, communicatie en informatie, 
gemeenschap en gezondheidszorg). Op basis hiervan 
is een meting verricht waaruit duidelijk werd of de 
Haagse wijken meer of minder seniorvriendelijk 
werden bevonden. Deze resultaten waren de opstap 
naar nieuw initiatief. Jaarlijks is in het voorjaar in elk 
stadsdeel aandacht geweest voor de acht domeinen 
en voor ideeën ter verbetering. Met de jaarlijkse 
Maand van de Vitaliteit en de Vitaliteitsawards werd 
dit initiatief gevierd. Vele vrijwilligersacties zijn gestart 
en ondertussen geworteld in de stad.

Maand van de Vitaliteit 
Tijdens high teas in de jaarlijkse Maand van de 
Vitaliteit is in oktober 2017 aan ouderen gevraagd 
hoe zij prettig ouder willen worden in Den Haag.  

Dit gebeurde per stadsdeel en opnieuw aan de 
hand van de acht domeinen. Dit als vervolg op de 
nulmeting en de focus op ideeën en initiatieven 
voor en met ouderen. De high teas hadden tot doel 
ouderen zelf te inspireren om hun kansen te pakken 
in de seniorvriendelijke stad. Ook kwamen er vele 
nieuwe ideeën. Die delen we in dit hoofdstuk en ze 
vormen een mooie aanleiding tot een nieuwe ronde 
voor initiatiefnemers en Haags beleid. 

8 domeinen in vr
De high tea bestond uit een aantal onderdelen. 
Onder het genot van koffie, thee en veel zoetigheid 
werden de aanwezigen eerst meegenomen in de 
geschiedenis van de Haagse ouderenzorg. Hun kennis 
werd getest in een quiz met cijfers en weetjes over 
Haagse ouderen en er waren viewmasters.

Vervolgens kregen ze een VR-bril op en zagen 
ze acht filmpjes, in elk stadsdeel een, waarin een 
presentator uitleg gaf over de acht domeinen. Ze 
zaten bijvoorbeeld in virtual reality in de wijkbus 
VIOOL in Loosduinen (domein mobiliteit) en op 
een portiektraplift in Haagse Hout (huisvesting). Zo 
zijn ze in VR alle stadsdelen doorgereisd en kregen 
ze duidelijk uitgelegd wat de domeinen inhouden. 
Daarna vertelden de deelnemers zelf over hoe zij 

high tea
bijeenkomsten

vinden dat de stad en hun wijk ervoor staat! Ze gaven 
binnen de domeinen aan wat er goed gaat, wat er 
beter kan en ze gaven elkaar zelfs tips. De komende 
pagina’s leest u – steeds per domein – wat er uit de 
gesprekken naar voren kwam.

actief meedenken
In totaal hebben ongeveer vijfhonderd mensen 
deelgenomen aan dertig high teas. In ieder stadsdeel 
waren minimaal twee bijeenkomsten in bibliotheek 
of buurthuis. Sommige mensen bezochten zelfs 
meerdere ontmoetingen. Dat was niet helemaal de 
bedoeling, aangezien er voor iedere bijeenkomst een 
wachtlijst was. Tegelijkertijd is het ook een fantastisch 
teken: veel ouderen willen actief meedenken over 
hun stad, de stad waarin zij graag prettig oud willen 
worden! 

TEKST & FOTO’S: GETOUD
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1. publieke ruimte
‘Wat kunnen we zelf doen om ervoor te zorgen dat 
publieke ruimtes er ordentelijk uitzien en mensen niet 
zomaar hun oude fietswrak of vuilnis laten slingeren?’ 
Deze vraag kwam regelmatig terug in de gesprekken, 
waarin sommige ouderen opperden niet alleen naar 
anderen te kijken voor oplossingen. ‘We moeten 
onszelf heropvoeden!’ sprak een dame. ‘We kijken 
maar naar de gemeente, maar wij zijn het die de 
spullen op straat gooien,’ vulde een ander aan. 

Over de stoeptegels die scheefliggen of door 
boomwortels omhoogkomen is iedereen het eens. 
Dat is onprettig, zeker als je er met een rollator 
of rolstoel overheen moet. En ook automobilisten 
die hun auto op de hoek van de straat parkeren of 
soms zelfs helemaal op de stoep parkeren, worden 
als onprettig ervaren. ‘Dan moet ik soms in mijn 
scootmobiel een heel blok om, om naar de bingo te 
kunnen,’ vertelde een van de deelnemers. 

Ook de ongemakken die de herfst en de winter met 
zich meebrengen kwamen aan de orde: bladeren 
en sneeuw. Natuurlijk is het dan glad, maar ook hier 
stellen deelnemers dat we er zelf iets aan kunnen 
doen: ‘Wat is er mis mee om je eigen stoepje even 
te vegen? Kijk, als je het niet meer kan, oké, dan kan 
je nog steeds de buurman vragen. Maar we doen het 
nu helemaal niet meer, want we zijn zo gewend dat 
de gemeente het wel voor ons doet. Laten we het 

gewoon weer zelf doen, net als vroeger. Bovendien 
is dat nog goed voor je beweging ook!’ Iemand 
anders vulde dit aan met de mededeling dat je bij de 
gemeente strooizout kan halen en dat daar best wat 
meer bekendheid over gegeven mag worden. 

Het telefoonnummer 
14070 wordt als zeer  

prettig ervaren.

De positieve punten werden gelukkig niet vergeten. 
Zo wordt het telefoonnummer 14070, voor vragen 
en meldingen aan de gemeente, als zeer prettig 
ervaren. Je belt en er wordt vervolgens snel actie 
ondernomen. Een van de deelnemers vertelde als een 
soort opzichter door de straten te lopen en overal 
foto’s van te nemen. ‘Die stuur ik dan door en binnen 
een mum van tijd is het weer in orde. De gemeente is 
er blij mee.’

In alle stadsdelen zouden de mensen graag wat extra 
bankjes willen hebben. En ook openbare toiletten 
zijn meer dan welkom. De ouderen in Loosduinen 
nodigen de wethouder graag uit om met hen door 
het stadsdeel heen te lopen, zodat die, voorzien van 
hun opmerkingen, zelf kan ervaren hoe het is voor 
een oudere om buiten te zijn.

Onder publieke ruimte valt onder andere een schone 
en mooie omgeving, het belang van groen in de buurt, 
een bankje in het park om op uit te rusten, seniorvrien-
delijke voetpaden, toegankelijkheid van gebouwen 
en veiligheid op straat. Alle aspecten van het domein 
publieke ruimte kunnen van grote invloed zijn op het 
leefplezier en de kwaliteit van leven van ouderen in de 
stad. 

Wat vinden Haagse senioren van... 

Rene werkt bij 
het Veeg- en 
Straatbedrijf 
Den Haag en 
zorgt voor 
schone straten in 
Segbroek. Meneer 
Hagdewsing is blij 
met Rene en zijn 
team. 
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2. mobiliteit
Alle deelnemers zijn het erover eens: mobiliteit is 
enorm belangrijk. Er kunnen nog zulke leuke en 
mooie activiteiten worden georganiseerd, als je er niet 
kunt komen, heb je er helemaal niets aan. Het eigen 
vervoer is het belangrijkste, maar als je afhankelijk 
wordt van een ander, blijken er toch wat minpuntjes 
naar boven te komen.

De meest gehoorde klacht is de tijd die je soms 
moet wachten voordat een taxibus komt. Maar als 
mensen de vraag krijgen: ‘Welk percentage van uw 
ritten was niet op tijd?’ blijkt het eigenlijk allemaal wel 
mee te vallen en is die ene rit die echt veel te laat 
was, het meest blijven hangen. Een deelnemer weet 
te melden dat wanneer een bezoek prioriteit heeft, 
zoals een ziekenhuisbezoek of een begrafenis, je een 
prioriteitenrit kan aanvragen. Met die status is de bus 
eigenlijk altijd op tijd. 

De wijkbus wordt als zeer prettig ervaren. Dat de bus 
slechts in een bepaald gebied rijdt, hindert de meeste 
mensen niet. ‘Met deze bus ga ik naar het ziekenhuis, 
het winkelcentrum en de kapper,’ vertelt een van de 
mensen. ‘De chauffeurs doen het allemaal vrijwillig en 
zijn erg aardig.’ ‘En komen op tijd,’ vult een ander aan.

Het ruime aanbod van openbaar vervoer wordt als 

prettig ervaren, alhoewel je bij sommige trams en 
tramhaltes niet of moeilijk met de rollator naar binnen 
kunt. Eenmaal binnen kunnen de ouderen eigenlijk 
altijd wel zitten en zijn het met name de jongeren van 
niet westerse afkomst die hun plaats meestal voor je 
afstaan. ‘De buschauffeurs mogen nog wel eens wat 
scholing hebben,’ vinden sommigen: ‘Die trekken soms 
zo hard op. Dan zit je nog niet eens en zoeffff, bus 
weg.’ 

“Met name de jongeren van 
niet westerse afkomst staan 

hun plaats voor je af”

Wat mensen uit met name de Vogelwijk echt als 
een gemis ervaren, is de frequentie van lijn 24 in de 
avonduren. Ging hij vroeger nog om de 15 minuten, 
nu gaat hij nog maar twee keer per uur. ‘Een avondje 
theater zit er voor mij niet meer in, het wachten op 
de bus duurt mij te lang. Dat kan ik niet meer en 
bovendien voel ik mezelf alleen in het donker bij de 
bushalte niet prettig.’ Een andere dame heeft een 
goed advies voor haar : ‘Ik heb een scheidsrechters 
fluitje gekocht. Als ik ’s avonds over straat ga en er 
overkomt mij iets, dan ga ik heel hard fluiten!’ 

Onder publieke ruimte valt onder andere een schone 
en mooie omgeving, het belang van groen in de buurt, 
een bankje in het park om op uit te rusten, seniorvrien-
delijke voetpaden, toegankelijkheid van gebouwen 
en veiligheid op straat. Alle aspecten van het domein 
publieke ruimte kunnen van grote invloed zijn op het 
leefplezier en de kwaliteit van leven van ouderen in de 
stad. 

Wat vinden Haagse senioren van... 

Maarten is een 
van de vrijwilligers 
van de wijkbus 
VIOOL in 
Loosduinen.  
Mevrouw 
Opperman 
rijdt regelmatig 
mee om 
boodschappen te 
doen.
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3. huisvesting
Iedereen wil zo lang mogelijk thuis, in zijn eigen 
vertrouwde omgeving, blijven wonen. ‘Als ik ga 
verhuizen, dan is dat tussen zes plankjes,’ roept een 
dame. ‘En als het dan echt niet anders kan, hoop ik 
in een gezellig verpleeghuis terecht te komen waar 
veel te doen is,’ stelt een ander. Langer thuis blijven 
wonen wordt als positief ervaren, maar een beetje 
hulp is toch af en toe best nodig en regelmatig 
ook noodzakelijk. Een traplift bijvoorbeeld in 
portiekwoningen. 

“Als ik ga verhuizen, 
dan is dat tussen 

zes plankjes”

Meerdere mensen geven aan dat het vroeger 
een stuk makkelijker was een traplift, maar ook 
bijvoorbeeld om een schootmobiel te krijgen. ‘Toen 
keek de gemeente nog niet zo streng, nu is dat wel 
anders.’ ‘De procedures duren ook gewoon lang,’ 
zegt een ander: ‘Ik heb wel eens gehoord dat iemand 
hem kreeg toen hij al was overleden.’ ‘Over trapliften 
gesproken,’ zegt een rasechte Scheveningse: ‘Ik struikel 
soms over die dingen, omdat ze bij het portiek zo 
uitsteken, kan dat niet anders?’

Meerdere mensen zeggen een periode voor en na de 
WMO te zien. Een vrouw vertelt dat de automatische 
deuropeners door de woningbouw zijn afgewezen. ‘Ik 
kan namelijk nog fietsen. Maar dat ik de kracht in mijn 
armen niet meer heb om zelf de deur te openen, daar 
wordt niet naar gekeken.’

Meerdere mensen hebben ervaring met het keuken-
tafelgesprek. Een van hen vertelt daarover uitvoerig: 
‘Weet je wat het is, als er dan iemand komt? Dan zijn 
wij niet helemaal eerlijk. Wij hangen dan de vuile was 
niet buiten en gaan ook niet vertellen dat het eigenlijk 
niet meer zo goed gaat thuis. Niemand vertelt aan 
een vreemde dat ze een halve dag moest bijkomen 
van het opmaken van een bed en daardoor niet naar 
activiteiten gaat. We doen ons gewoon veel beter 
voor dan we zijn. Daar moeten we zelf ook op letten!’

“Wij hangen de vuile  
was niet buiten”

Een van de deelnemers heeft een gouden tip voor 
de rest. Ze vertelt dat ze de spreekwoordelijke bui al 
zag hangen en op tijd haar biezen heeft gepakt: ‘Ik ben 
al verhuisd: gelijkvloers. Ik ben alles voor en zit in een 
volkomen seniorproof huis!’

Het domein huisvesting is essentieel voor de veiligheid 
en het welbevinden van ouderen. De betaalbaarheid van 
de huizen heeft bijvoorbeeld een grote invloed op waar 
de ouderen wonen en hun kwaliteit van leven. Ook het 
ontwerp van het huis en het onderhoud zijn van belang 
op dit domein. Verder behoren tot dit domein ook de 
leefomgeving, de nabijheid van steun en voorzieningen 
en de aanwezigheid van verschillende huisvestingsop-
ties. 

Wat vinden Haagse senioren van... 

Sinds de heer van 
Gameren een 
traplift heeft, kan 
hij zijn woning 
weer eenvoudig 
in en uit. Stephan 
heeft de traplift 
bij hem geplaatst. 
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4. sociale  
participatie
Den Haag heeft op het gebied van activiteiten heel 
veel te bieden. Er is altijd en op veel verschillende 
plekken in de stad wel iets te doen voor ouderen. 
De wijkvereniging, bibliotheek, lokale initiatieven, 
musea, lunchconcerten, sportverenigingen, noem maar 
op: ze organiseren van alles. Steeds meer ouderen 
organiseren ook zelf activiteiten. Zo vertelden 
meerdere mensen dat er in hun flat van alles gebeurt. 
‘We hebben een algemene ruimte en die gebruiken 
we nu voor spelletjes en kaarten maken.’ De reactie 
daarop: ‘Bij ons in de flat is dat niet, daar is niets en ik 
weet ook niet waar wel iets is.’ Meteen komt er een 
advies: ‘Hang een mededelingenbord op, dan kan je 
dingen met elkaar delen.’
 
Een aantal mensen merkt op dat het vaak dezelfde 
mensen zijn die ze overal tegenkomen. ‘Ze hebben 
het over eenzaamheid, maar als we vragen aan 
de mensen die nooit komen of ze willen komen, 
dan komen ze niet,’ zegt iemand. ‘Laatst zei iemand 
tegen mij: Ik ben zo eenzaam. Dus ik zeg: Kom ga 
mee, gaan we een kop koffiedrinken. Zegt ze: Nee, 
dat heb ik thuis ook. Ja, dan weet ik het ook niet 
meer …’ In Haagse Hout geven de mensen aan dat 
de gezamenlijke maaltijd af en toe niet doorgaat, 
vanwege te weinig deelnemers. In Leidschen-
veen-Ypenburg zouden ze graag iets meer activiteiten 
voor ouderen willen zien. 

Meerderen geven aan dat ouderen vooral op gratis 
eten en drinken afkomen en op het moment dat ze 
daarvoor moeten betalen, je ze niet meer ziet. Iemand 
vertelt: ‘We hadden een feestje gehad en er waren 
nog veel lekkernijen over. Dus we nodigden mensen 
uit te komen om kennis met onze activiteiten te 
maken. Het zat helemaal vol, alles was gratis. Ik was 
blij en vroeg de mensen of ze over veertien dagen 
weer kwamen. Jawel! Antwoorden ze. Maar helaas, 
veertien dagen later waren ze er niet. We hebben 
geen activiteiten meer georganiseerd.’ 

“Ouderen komen 
vooral op gratis eten 

en drinken af”

Ook is er gesproken over het label ‘ouderen’. Mensen 
gaven aan dat het niet verkeerd zou zijn als dat niet 
meer gebruikt wordt, omdat de activiteiten eigenlijk 
voor iedereen zijn. Je weigert toch niemand en 
met name komen er toch ouderen … Iemand zegt 
daarover: ‘Ik vind mijn leeftijdsgenoten zo oud, 80! 
Mijn man en ik bridgen nog, hij tennist nog twee keer 
per week en dan hebben we ook nog het werk aan 
onze volkstuin. Als ik leeftijdsgenootjes zie denk ik wel 
eens: “Schiet nou op ouwe, loop door!”’

Sociale participatie is verbonden met een goede gezond-
heid en leefplezier. Meedoen met sociale, culturele en 
spirituele activiteiten samen met de omgeving, vrienden 
en familie, maakt het voor ouderen mogelijk om hun 
kennis en kwaliteiten te gebruiken, zich gerespecteerd 
en gewaardeerd te voelen en om goede vriendschap-
pen te onderhouden. Belangrijk zijn de betaalbaarheid 
van de activiteiten, de toegankelijkheid, de mogelijk-
heden om mee te doen, promotie en bewustzijn van de 
activiteiten en het aanpakken van eenzaamheid. 

Wat vinden Haagse senioren van... 

Cees en Marja 
spelen bij 
Hekgolf, een 
theatergroep in 
Laak. Het biedt 
ze gezelligheid 
en tijdverdrijf en 
ze doen nieuwe 
vaardigheden op. 
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5. burger- 
participatie
Als je wilt, kan je de hele dag vrijwilliger zijn. ‘Door 
mijn vrijwilligerswerk hoor ik er nog helemaal bij. Ik 
vind het heerlijk om te doen,’ zegt de een, terwijl de 
ander zegt: ‘Ik heb mijn hele leven hard gewerkt, ik 
vind het mooi geweest. Laat nu een ander het werk 
maar doen.’ De stemming over het doen van vrijwil-
ligerswerk is wisselend. Iedereen is het er unaniem 
over eens dat je vrijwilligers nodig hebt, maar soms 
lijken ze bijna vervangers van beroepskrachten te zijn, 
zoveel doen sommigen. 

“Een groot gemis bij 
(ex)vrijwilligers blijkt 
waardering te zijn” 

Een groot gemis bij (ex)vrijwilligers blijkt waardering 
te zijn. ‘Ze zeggen wel dat ze het fijn vinden dat 
je er bent, maar je krijgt nooit eens wat, nog geen 

VVV-bon.’ Iemand anders vertelt dat ze zelf vrijwilliger 
is en graag andere vrijwilligers iets wil geven voor 
hun inzet, ‘maar dat mag ik dan niet declareren.’ ‘Kom 
dan vrijwilligerswerk bij de bieb doen!’ antwoordt 
iemand enthousiast, ‘want wij krijgen met regelmaat 
iets aangeboden, van bioscoopbonnen tot en met een 
uitje.’ Iedereen is het erover eens dat de waardering 
van de mensen voor wie je het doet, altijd groot is. 

‘Wat we vooral niet moeten vergeten, is dat veel 
vrijwilligers van vroeger inmiddels mantelzorger zijn,’ 
merkt een deelnemer op. De combinatie vrijwilliger 
en mantelzorger is zwaar. We worden ouder en 
hebben ook nog ons eigen huishouden te runnen. Een 
ander vertelt zelf mantelzorger te zijn en dat ze zou 
willen dat er iets meer bekendheid over mantelzorg 
komt. De informatie is er wel, maar zo moeilijk te 
vinden. Het idee wordt geopperd dat bij poli’s in de 
ziekenhuizen wel meer informatie mag komen te 
liggen of dat je hiernaar wordt doorverwezen.

Burgerparticipatie betekent dat ouderen iets bijdragen 
aan de samenleving, bijvoorbeeld door het doen van 
vrijwilligerswerk of het verlenen van mantelzorg. 
Hiervoor is het van belang dat er genoeg mogelijk-
heden zijn voor vrijwilligerswerk, dat er flexibiliteit is 
in de mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen en 
ook dat de bijdrage van ouderen gewaardeerd wordt. 

Wat vinden Haagse senioren van... 

Saša wilde 
altijd al na haar 
pensionering in 
de bibliotheek 
vrijwilligerswerk. 
Zogezegd, zo 
gedaan. Louise 
komt ook graag 
in de bibliotheek.
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6. respect en  
sociale inclusie
‘Als wij niet aardig tegen jongeren zijn, dan zijn zij ook 
niet aardig tegen ons.’ Eigenlijk is iedereen het erover 
eens dat er geen problemen zijn tussen jongeren en 
ouderen. En over discriminatie op leeftijd, hebben ze 
vrijwel nooit nagedacht. De meesten hebben het ook 
niet meegemaakt. 

“Iemand pleit voor meer 
positieve discriminatie”

Iemand pleit voor meer positieve discriminatie: ‘Als 
je ouder wordt, zijn ineens veel dingen goedkoper. 
Activiteiten bijvoorbeeld. Dat mag nog meer 
gebeuren! Wat mij betreft mag sporten ook wel 
wat goedkoper worden. Ik gebruik het abonnement 
immers ook maar voor de helft.’ Een vrouw van 
boven de 80 jaar werd op de sportschool niet 
toegelaten. ‘U bent boven de 80, dus kunt u geen lid 
worden.’ ‘Daar ben ik eens flink tegenin gegaan en 
heb gezegd dat ik mijn leven lang had gesport en 
dit best wel kon. Achteraf hadden ze wel een beetje 
gelijk. Sommige dingen waren gewoon te zwaar voor 
mij.’ De algemene tendens is: ze moeten niet naar je 
leeftijd kijken, maar naar wat je allemaal nog kunt.

Toch zijn er ook wel wat mensen die vinden dat er 
nog wel eens anders naar je wordt gekeken als je met 
een stok of rollator loopt. ‘Zit je in een rolstoel, dan 
hoor je er eigenlijk niet bij. Als mensen iets tegen je 
zeggen, doen ze dat altijd via degene die jou duwt. 
Dat is niet prettig!’ Op het gebied van werk vinden 
wel een aantal mensen dat er nog steeds wordt 
gediscrimineerd. ‘Boven de 50 ben je gewoon te oud.’ 
En dat je om de vijf jaar gekeurd moet worden voor 
je rijbewijs, wordt ook niet heel positief ervaren.

“Ik weet zo weinig 
over hun cultuur 
en achtergrond”

Wat mensen, zeker in het stadsdeel Centrum en Laak, 
weleens moeilijk vinden, is de omgang met buren met 
een andere culturele achtergrond. ‘We groeten elkaar 
hoor, dat is het niet. Maar ik weet zo weinig over hun 
cultuur en achtergrond en als ik dat nou wel zou 
weten, zou het allemaal zo veel makkelijk te begrijpen 
zijn.’ Anderen lijkt dit ook een goed idee, een kijkje in 
elkaars keuken nemen. ‘Letterlijk!’ zegt iemand. 

Respect en sociale inclusie is belangrijk voor het 
welbevinden van ouderen. De deelname aan activiteit-
en is afhankelijk van het gevoel van respect en inclusie 
dat ouderen ervaren. Het domein respect en sociale 
inclusie bevat verschillende aspecten, zoals de houding 
van de maatschappij ten opzichte van ouderen, de plek 
van ouderen in de samenleving en in hun familie en de 
interacties tussen verschillende generaties. 

Wat vinden Haagse senioren van... 

Reinier is de 80 
al een aantal 
jaar gepasseerd, 
maar dat is 
niet relevant 
in boksschool 
Haagse Directe. 
Lakshman is een 
van de talenten 
die hij traint. 
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7. communicatie  
en informatie
Wanneer het over informatie gaat, gaan de eerste 
gedachten bijna altijd naar informatie over activiteiten. 
Daarover wordt veel gezegd, maar meestal komt het 
op hetzelfde neer: Er is zoveel te doen voor ouderen 
in Den Haag, op veel verschillende plekken en er zijn 
zoveel bronnen die je hiervoor kunt raadplegen, dat je 
soms door de bomen het bos niet meer ziet. 

Een van de mensen oppert dat er een krantje zou 
moeten komen met alle activiteiten voor ouderen 
door de hele stad. ‘Van de Wiekslag in Loosduinen 
heb ik bijvoorbeeld nog nooit gehoord.’ Een ander 
vindt dat een goed idee: ‘Dan hoeven we niet zo veel 
te zoeken.’ Iemand anders voegt hieraan toe: ‘Dan 
moet hij wel bezorgd worden. Hier in de Schilderswijk 
krijgen we De Posthoorn meestal niet. Op internet 
staat veel, maar als je daar niet over beschikt, dan 
houdt het op.’ Anderen zijn het hier mee eens, ook 
in Duindorp wordt nog wel eens een brievenbus 
overgeslagen. ‘Dan staan er vast scooters voor.’ En dat 
wordt bevestigd. 

Over het internet wordt nogal eens opgemerkt dat 
het niet voor iedereen toegankelijk is. Diverse mensen 
zijn het hier niet helemaal mee eens: ‘De gemeente 
organiseert van alles om ons wegwijs te maken op 

het internet, dus het ligt ook aan onszelf als we het 
niet kunnen.’ 

Een aantal mensen geeft aan de krantjes wel te 
krijgen, maar ze niet te lezen vanwege de letters:  
‘Ze zijn gewoon te klein!’ 

“De Stadskrant wordt 
als goede informatie- 

bron gezien”

De Stadskrant van de gemeente wordt als een goede 
informatiebron gezien. Ook bij de servicepunten 
kan je informatie ophalen. ‘Maar dat is ook maar 
beperkt,’ zegt iemand. Je kunt daar echt niet met al 
je vragen terecht. Het gros van de mensen is bekend 
met de servicepunten. De mensen die dat niet zijn, 
zouden hier graag meer over te weten willen komen. 
Meerdere mensen vragen zich af of er niet eenzelfde 
soort ochtend georganiseerd kan worden als de 
high tea waar ze nu zijn. En dat dan alle informatie 
verstrekt wordt over wat er allemaal is en wat de 
gemeente, zorginstellingen en het welzijnswerk 
allemaal doen. ‘En het is nog gezellig met elkaar ook.’ 

Communicatie en informatie is van groot belang om op 
de hoogte te zijn en betrokken te blijven bij activiteiten 
en om praktische informatie te kunnen vinden. Goede 
informatie moet op het goede moment gevonden 
kunnen worden, goed verspreid zijn en goed leesbaar 
en overzichtelijk zijn. Het gebruik van technologische 
hulpmiddelen als internet en computers valt ook onder 
dit domein. 

Wat vinden Haagse senioren van... 

Donald geeft 
mensen advies en 
informatie in het 
servicepunt XL in 
Escamp. Mevrouw 
Soknandan wint er 
regelmatig advies 
in over haar huur 
en verzekeringen.

TE
KS

T 
& 

FO
TO

’S:
 G

ET
O

U
D



90 91

8. gemeenschap en 
gezondheidszorg
Nagenoeg alle deelnemers zijn het erover eens: ze 
willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar ze 
weten ook dat ouder worden met gebreken komt en 
velen niet ontkomen aan zorg. Hetzij thuiszorg, hetzij 
verhuizen naar een verpleeghuis. Over dit onderwerp 
is niet heel veel gesproken. Het leek wel alsof een 
deel van mensen er het liefst niet over nadenkt, nare 
ervaringen heeft of nare ervaringen heeft gehoord 
van anderen. Toch hoor je ook nieuwsgierigheid 
tussen de regels door. Ze willen er eigenlijk wel meer 
over weten: ‘Wat als?’ en ‘Hoe gaat dat dan?’ 

“Hij had er achteraf 
gezien zelfs eerder 

naartoe willen gaan”

Positieve geluiden mogen niet ontbreken: ‘De zorg in 
Nederland is goed op orde. Van je geboorte tot de 
dood wordt er voor je gezorgd en dat mag ook wel 
eens gezegd worden,’ stelt een dame. Ook anderen 

willen wat optimisme laten horen. Zo zit iemands 
zwager van 86 sinds kort in een woonzorgcentrum 
en heeft hij het er heerlijk naar zijn zin. Hij had er 
achteraf gezien zelfs eerder naartoe willen gaan. 

“Iedereen in mijn buurt 
rijdt in dat ding”

Het gesprek komt regelmatig nog even terug op 
de verschillende hulpmiddelen die er zijn. Over het 
makkelijker verkrijgen van hulpmiddelen jaren geleden 
verschillen de meningen. Sommigen vinden het niet 
goed dat het steeds moeilijker is om hulpmiddelen 
te krijgen, maar enkele deelnemers vinden dat 
bijvoorbeeld scootmobielen juist te makkelijk worden 
gegeven. ‘Iedereen in mijn buurt rijdt in dat ding. Dat 
kan zuiniger, want andere mensen hebben gewerkt 
voor dat belastinggeld.’ ‘Maar,’ brengt iemand daar 
tegenin, ‘je moet ook opletten wat je zegt, want soms 
kan je helemaal niet aan iemand zien of diegene iets 
mankeert of niet.’

Het domein gemeenschap en gezondheidszorg helpt 
ouderen zo lang mogelijk gezond en onafhankelijk te 
blijven functioneren in de samenleving. Hiervoor moet 
er genoeg zorg beschikbaar zijn en de zorg moet van 
een goede kwaliteit en betaalbaar zijn. Ook thuiszorg 
is een belangrijk aspect op dit domein en helpt ouderen 
om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. 

Wat vinden Haagse senioren van... 

Piet woont al een 
aantal jaar in een 
woonzorg-cen-
trum waar hij 
zorg krijgt. Lahlou 
helpt hem en 
betekent veel 
voor Piet. Ze 
trekken er vaak 
samen op uit. 
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Op 14 en 21 juni 2018 vonden in het 
stadhuis twee denksessies plaats 
over Den Haag Seniorvriendelijke 
Stad. Hiervoor waren ‘sleutelfiguren’ 
uitgenodigd uit de Haagse wereld 
van zorg, welzijn, onderwijs, beleid 
en organisaties van ouderen. Ze 
lieten hun gedachten gaan over 
waar Den Haag nu staat na vier jaar 
seniorvriendelijk beleid, wat de grote 
opgaven zijn en de te verwachte 
ontwikkelingen. 

‘Ik ga 80-plussers vragen coach te worden van mijn 
studenten op de Haagse Hogeschool. Studenten 
moeten het leslokaal uit, de stad in en met ouderen 
praten over hoe ze wonen en leven.’
 
‘Senioren hebben behoefte zich mentaal voor te 
breiden op hun nieuwe levensfase en te filosoferen 
over ouder worden. Welke toekomst zie je voor 
jezelf? Hoe wil je van betekenis zijn?’ 
 
 ‘Op de Haagse stadsbanken zitten ouderen, maar ook 
ouders met kinderen, tieners, toeristen en daklozen. 
Als ruimtelijk ontwerper probeer je genereus voor 
iedereen te zijn. 
 
‘Actief, participerend en een volle agenda - voor veel 
ouderen is dat misschien helemaal niet de manier 
waarop ze hun dagen willen vullen. Laat de supervitale 
oudere niet de dwingende norm worden.’ 

 ‘Het beeld van ouderen in de media is vaak nogal 
tobberig. Maar veruit de meeste ouderen doen het 
goed, zijn tevreden en actief als vrijwilliger.’

‘Vitale ouderen zie je overal. Maar er is ook een 
grote groep onzichtbare ouderen met vaak een 
opeenstapeling aan problemen: armoede, slechte 
gezondheid en structurele somberheid. Hoe bereiken 
we hen?’ 
 
‘We hebben de indruk dat migrantenouderen veel in 
eigen kring oplossen. Is dat zo? En gaat dat wel goed?’
 
 ‘Ouderen stellen verhuizen heel lang uit, tot het echt 
niet meer gaat. Dat komt mede door onwetendheid. 
Waar moet ik heen? Kan ik dat wel betalen? Met goed 
advies op maat lukt het mensen tijdig te motiveren 
om een overstap te maken.’ 
 
‘Digivaardigheid kun je op allerlei manieren stimuleren, 
maar nooit afdwingen. Daarom zullen de gemeente 
en instellingen altijd de mogelijkheid moeten blijven 
bieden voor face-to-face contact.’

‘Jong en oud hebben elkaar veel te bieden, maar hun 
werelden zijn volledig gescheiden. Maak meer ruimte 
voor spontane en georganiseerde ontmoetingen 
tussen generaties. Laat ouderen op school verhalen 
vertellen of schoolklassen rondleiden in de stad.’

‘De sociale sportschool is een mooi concept: 
jongeren die samen met ouderen actief bewegen.’

‘Een gedeelde interesse of hobby is een geweldige 
manier om mensen samen te brengen: samen zingen, 
dansen of schilderen. Je ziet dat deelnemers ook los 
van de activiteit naar elkaar omkijken.’

‘Mensen categoriseren is niet goed, maar toch is er 
een verschil tussen Nederlandse kwetsbaarheid en 
Marokkaanse kwetsbaarheid. En zeker in de manier 
waarop je ermee omgaat. Goede zorg heeft aandacht 
voor het individu én zijn culturele achtergrond.’

‘De bibliotheken zijn een ideale plek om ouderen 
samen te brengen. Het programma Ouderen in de 
Wijk in Escamp en nu ook in Segbroek biedt het jaar 
rond een scala aan activiteiten voor een groeiende 
groep deelnemers. Je ziet nieuwe contacten ontstaan.’

‘Het concept dementievriendelijke wijken komt 
langzaam van de grond. De centra voor Haags 
Ontmoeten zijn een voorbeeld: een plek voor 
mensen met beginnende dementie en hun 
mantelzorgers. Maar ook ondernemers krijgen oog 
voor oudere klanten met geheugenproblemen.’ 

Eén op één ontmoetingen zijn de beste remedie 
tegen vooroordelen en negatieve beeldvorming.’

De namenlijst van ‘meedenkers’ staat in de colofon.

denken over 
de toekomst

TEKST: HANS OERLEMANS | FOTO’S: GETOUD
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column
Als wethouder Zorg ben ik, samen met vele anderen, 
iedere dag bezig zodat iedereen de zorg krijgt die hij 
of zij nodig heeft: van de allerjongsten tot de oudste 
Haagse senioren. Dat is een belangrijke opgave en 
bovendien een onderwerp dat iedereen raakt. Het is 
niet voor niets samen met het weerbericht het meest 
besproken gespreksthema op feestjes en partijen. Nu 
de gemeente voor steeds meer zorgtaken verant-
woordelijk is, groeit die opgave. Net als onze stad en 
het aantal mensen dat zorg nodig heeft. 

Het aantal ouderen in onze stad groeit ook. In 2021 
wonen er meer dan 80.000 mensen in Den Haag die 
ouder zijn dan 65 jaar. Ik realiseer me overigens ook 
dat velen van die leeftijd zich nog helemaal niet ouder 
voelen of noemen. 

Dit stadsbestuur vindt het een topprioriteit 
dat iedereen mee kan doen, maar dat is niet 
vanzelfsprekend. Steden zijn hierop van oudsher 
fysiek niet ideaal ingericht. Bovendien was het lange 
tijd gewoon dat, als er net te veel beperkingen 
waren om thuis te kunnen blijven wonen, je naar een 
verzorgings- of bejaardentehuis ging. Om te zorgen 
dat de groeiende groep ouderen volledig mee kan 
doen aan de samenleving en in de stad, moeten we 
de stad daar dus echt op aanpassen. Dit is een opgave 
voor het hele college, en voor de hele stad. 

Langer gezond thuis is een van de onderwerpen 
waar ik mij als wethouder de komende jaren sterk 
voor maak. Het is toch echt het meest prettig om zo 
lang mogelijk in je eigen huis en in je eigen buurt te 
kunnen blijven. Om dat goed te organiseren vanuit de 
portefeuille Zorg, wil ik nog veel meer zorg op maat 
organiseren en bovendien zorg dicht bij huis. Ook 
gaan we veel meer gebruiken maken van innovaties 

op zorggebied waardoor mensen langer zelfstandig 
kunnen blijven. Denk daarbij aan iets op het oog 
relatief eenvoudigs als een apparaat om te helpen je 
sokken aan te trekken. 

Tegelijk wil ik dat er nog veel meer aandacht komt 
voor het belang van de mantelzorger. Zij vervullen 
zo’n belangrijke rol in het leven van mensen. En echt 
niet alleen als zorgverlener, vooral ook voor dat wat 
echt van belang is: het levensgeluk van mensen.

De oplossingen voor grote vraagstukken zitten soms 
ook in relatief kleine zaken. Ik realiseerde me dat 
laatst weer. Ik was op bezoek in de stad, iets wat 
ik twee keer per week structureel doe om zoveel 
mogelijk verhalen op te halen van mensen. Tijdens dat 
bezoek sprak ik met een man die zo graag zelfstandig 
wil blijven wonen. Hij was er trots op dat hij op zijn 
leeftijd nog zijn eigen was en afwas deed en zijn eigen 
boodschapjes. Maar dat laatste ging steeds moeizamer, 
want de afstand tussen zijn huis en de supermarkt 
werd met de dag groter, zei hij grappend. Ik kon zijn 
huis natuurlijk niet verplaatsen, dat begreep hij ook 
wel, maar of ik dan kon zorgen voor een bankje 
halverwege. Dan kon hij tussendoor even uitrusten 
en gewoon zijn boodschappen blijven doen. Hij wist 
zeker dat er nog veel meer mensen blij mee zouden 
zijn.

Het verschil tussen zorgbehoevend en zelfstandig 
zit soms dus gewoon in een bankje. Ik ga eens kijken 
waar we in de stad nog meer bankjes neer kunnen 
zetten, natuurlijk wel lekker in de zon. 

Kavita Parbhudayal 
Wethouder Zorg, Jeugd en 
Volksgezondheid (ZJV) in Den Haag
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‘In Den Haag zijn de mensen blij en 
gezond. Ze sporten en dansen.’ 

Samed Taky  
(† 2018)
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