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OVER DIT HANDBOEK

Het Age-friendly Environments (AFE) Advocacy Handbook is een handig hulpmiddel voor onderwijzers/trainers. Het is bedoeld om mensen van 65+ te ondersteunen
bij het verwerven van vaardigheden en competenties die nodig zijn om hun maatschappelijke betrokkenheid te versterken en de lokale autoriteiten en hun instanties
te beïnvloeden in de besluitvorming. Voor een leeftijdsvriendelijke omgeving (de Engelse term is age-friendly environments) is het essentieel dat de infrastructuur en de
diensten van de stad of dorp worden aangepast aan de verschillende mogelijkheden,
realiteiten, behoeften en voorkeuren van alle generaties.
Dit handboek is een intellectuele output die is ontwikkeld binnen het Erasmus+
project, AFE Activists. Het komt tegemoet aan de behoefte aan een op maat gemaakt
opleidingsaanbod voor volwassenen van 65 jaar en ouder die een leeftijdsvriendelijke omgeving in hun stad willen promoten.
De basis van dit handboek is het gemeenschappelijke opleidingskader van het
AFE Activists project. Het handboek presenteert verschillende mogelijkheden van
lesmethoden en materialen die projectpartners hebben ontwikkeld en gebruikt in pilottrainingen in Den Haag (NL), Hanau (DE), Kaunas (LT), Rome (IT) en Wenen (AT).
De partners voerden de pilottrainingen uit op basis van het opleidingspakket dat bij
de start van het project werd ontwikkeld en pasten het aan de leergroepen en leeftijdsvriendelijke omgevingsdomeinen aan, zoals dat voor elke locatie relevant is.
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De nationale pilottrainingen zijn voor deze publicatie individueel beoordeeld. De
benaderingen werden geanalyseerd en vergeleken. Ten slotte werd een gemeenschappelijk Europees kader voor de opleiding van ouderen ontwikkeld. Het stelt
senioren in staat om hun eigen omgeving te evalueren vanuit het perspectief van
leeftijdsvriendelijkheid en om waardevolle ideeën en ervaringen in te brengen over
hoe het leven en de openbare ruimte aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor
alle generaties.
Het doel van dit handboek is om een hulpmiddel te bieden aan facilitators van oudere volwassenen die willen leren over leeftijdsvriendelijke omgevingen en het bepleiten van sociale verandering. Gebruikers worden uitgenodigd om de voorgestelde
opleidingsstructuur en -materialen aan te passen aan hun eigen specifieke behoeften.
Het AFE Advocacy Handbook zal worden gebruikt in parallel met andere intellectuele outputs van het AFE Activists project - het AFE Experience Handbook en het
Compendium of Good Practices zijn te downloaden van de website van het project
(www.afe-activists.eu).
De publicatie van het WHO Regional Office Europe, Age-friendly Environments in
Europe: A Handbook of Domains for Policy Action, i WHO publicatie Age-friendly Environments in Europe: Indicators, monitoring and assessments, ii en de WHO Global
Age-friendly Cities: A guideiii worden ook geadviseerd om als waardevolle bronnen te
raadplegen (zie Referentielijst).
Vertaald vanuit het Engels in het Nederlands met behulp van DEEPL.com.

OVER HET PROJECT

Het project, Age-friendly Environments Activists (AFE
Activists), werd gefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Commissie. Bij de uitvoering
ervan werd in 2018-2020 samengewerkt met partners
uit Oostenrijk, Duitsland, Italië, Litouwen en Nederland.
Het concept van leeftijdsvriendelijke omgevingen
(AFE) wint aan zichtbaarheid in Europa en wereldwijd.
Een leeftijdsvriendelijke omgeving is een van de meest
effectieve manieren om gezond en actief ouder worden
te bevorderen. Een stad leeftijdsvriendelijk maken is een
tweerichtingsproces. Niet alleen politici, ambtenaren,
planners en diverse publieke en private instanties moeten in hun strategieën, beleid en programma's rekening
houden met de vergrijzing. Mensen moeten initiatieven
voor een leeftijdsvriendelijke omgeving voor zichzelf
opstarten en bevorderen. Actieve ouderen hebben daarvoor echter specifieke capaciteiten nodig.
Competentieopbouw is onmogelijk zonder te leren en
kennis op te doen. Kennis en begrip stimuleren mensen
om verantwoordelijkheid te nemen voor lokale kwesties
en om eigenaar te worden van "hun" plek. Tegelijkertijd is
een goed geïnformeerde gemeenschap eerder geneigd
om aan te dringen op een hoogwaardige infrastructuur
en dienstenplanning en om hen te ondersteunen.
De belangrijkste doelstellingen van dit project waren:
••Het beter bewust worden van het belang van een
leeftijdsvriendelijke omgeving voor een vergrijzende
samenleving.
••Het opbouwen van pleitbezorgingscompetenties onder 60-plussers in vijf Europese landen en hen helpen
het idee van een leeftijdsvriendelijke omgeving om te
zetten in effectieve acties op lokaal niveau.
••Ouderen motiveren om zich door middel van een leven lang leren te laten informeren en actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven.
De doelstellingen werden bereikt door:
••Het verzamelen, analyseren en tentoonstellen van inspirerende initiatieven van de basis in verschillende
domeinen van een leeftijdsvriendelijke omgeving
••Het ontwerpen en testen van een niet-formeel leerplan door middel van grensoverschrijdende samenwerking en korte studiebezoeken (Blended Mobility
of Adult Learners)
••Ervaren en projectmatig leren waardoor 65-plussers
activiteiten kunnen initiëren op het gebied van leeftijdsvriendelijke omgevingen
••Een transnationale leermogelijkheid om geselecteerde deelnemers de kans te geven uit de eerste hand
ervaring op te doen met een leeftijdsvriendelijke omgeving in Den Haag en Udine, leden van het WHO-netwerk van leeftijdsvriendelijke steden.
••Het betrekken van deskundigen, ambtenaren en verschillende belanghebbenden bij projectactiviteiten.
••Verspreiding van projectresultaten op conferenties
en openbare evenementen.

De volgende organisaties hebben dit project uitgevoerd:
Senior Initiatives Centre, Kaunas, Litouwen (projectcoördinator) is de vereniging van oudere personen die in
Kaunas, Litouwen, actief zijn. De vereniging organiseert
sociale activiteiten voor haar leden en ontwikkelt en implementeert aanbiedingen voor levenslang leren voor
ouderen door middel van partnerschappen met internationale, nationale en lokale instellingen.
AFEdemy, Academy on age-friendly environments in
Europe BV, is een besloten vennootschap opgericht in
2017, gevestigd in Gouda, Nederland. Haar missie is het
bieden van mogelijkheden tot capaciteitsopbouw aan
lokale, regionale en nationale belanghebbenden om een
leeftijdsvriendelijke omgeving te implementeren. Stakeholders zijn onder andere oudere volwassenen. Methoden zijn onder andere trainingen, workshops, uitwisselingsprogramma's en studiebezoeken.
ISIS is een particulier sociaalwetenschappelijk onderzoeks-, trainings- en adviesinstituut. Het werd opgericht
in 1991; het hoofdkantoor is gevestigd in Frankfurt am
Main, Duitsland. Het instituut is actief op het gebied van
sociale gerontologie, gender, migratie, het maatschappelijk middenveld, onderwijs en gezondheid. De doelgroepen van haar werk zijn sociaal achtergestelde of
gemarginaliseerde personen die betrokken zijn bij of het
risico lopen op sociale uitsluiting.
Lunaria heeft zijn hoofdkantoor in Rome, Italië. Deze
NGO zonder winstoogmerk opende haar deuren in 1992.
Zij is lid van de Alliantie van Europese Vrijwilligersorganisaties. Zij is actief op het gebied van internationaal
vrijwilligerswerk en uitwisselingen, waaronder de afgelopen tien jaar op het gebied van senior- en intergenerationeel vrijwilligerswerk, opleiding en actieonderzoek.
queraum is een particuliere, sociale en culturele onderzoeksorganisatie die in 2004 in Wenen, Oostenrijk,
is opgericht. Voor queraum zijn het ontwikkelen van
een leeftijdsvriendelijke omgeving en het ondersteunen van actieve, ouder wordende en sociale participatie van oudere volwassenen belangrijke onderwerpen
en kwesties binnen hun onderzoeks-, beleids- en pleitbezorgingstaken.
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HET LEEFTIJDSVRIENDELIJKE
OMGEVINGEN CONCEPT

Begin 2018 woonden er in de EU-28 101,1 miljoen ouderen (65 jaar of ouder); dit
komt overeen met bijna een vijfde (19,7%) van de totale bevolking. In de komende
drie decennia zal het aantal ouderen in de Europese Unie naar verwachting stijgen, met een piek van 149,2 miljoen oudere inwoners in 2050; ook hun relatieve
aandeel in de totale bevolking zal geleidelijk aan toenemen, naar verwachting tot
28,5% in 2050.iv
Sommige analisten suggereren dat de vergrijzing van de bevolking waarschijnlijk
een neerwaartse druk zal uitoefenen op de economische groei, het arbeidsaanbod
zal verminderen, zal leiden tot hogere (leeftijdsgebonden) sociale kosten en gevolgen zal hebben voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Andere waarnemers stellen dat de vergrijzing de economische groei niet hoeft te belemmeren en
dat het juist een stimulans kan zijn voor de ontwikkeling van nieuwe goederen en
diensten, bijvoorbeeld huisvesting of vervoer dat is aangepast aan de behoeften
van een vergrijzende bevolking of een reeks nieuwe sociale en zorgdiensten.vi

Actief ouder worden is het beleid van de Europese Commissie dat erop gericht
is mensen te helpen hun eigen leven zo lang mogelijk zelf in handen te houden en
waar mogelijk bij te dragen aan de economie en de samenleving.
Actief en gezond ouder worden is onmogelijk zonder een leeftijdsvriendelijke
omgeving.
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"Een leeftijdsvriendelijke omgeving bevordert de gezondheid en het welzijn en de
participatie van mensen naarmate zij ouder worden. Ze zijn toegankelijk, rechtvaardig, inclusief, veilig en beveiligd, en ondersteunend. Ze bevorderen de gezondheid
en voorkomen of vertragen het ontstaan van ziekten en functionele achteruitgang.
Ze bieden op de mens gerichte diensten en ondersteuning om herstel mogelijk te
maken of om het functieverlies te compenseren, zodat mensen de dingen kunnen
blijven doen die voor hen belangrijk zijn".vii WHO

BEWUSTWORDING, ACTIVISME,
BELANGENBEHARTIGING

Slechts één groep mensen weet echt waar het om gaat bij het praten over leeftijdsvriendelijkheid of seniorvriendelijkheid - de ouderen zelf. De groep ouderen is
echter zeer heterogeen, niet alleen wat betreft hun gezondheid, sociale status, opleiding en interesses. Ook de mate waarin zij zich geïnformeerd voelen over sociale
en politieke kwesties of hoe goed zij in staat zijn om een bijdrage te leveren aan hun
gemeenschap, verschilt. Gewoonlijk zijn goed opgeleide ouderen die belangrijke
posities in hun leven hebben ingenomen, in staat hun stem te verheffen en hun
boodschap over te brengen, terwijl anderen, met name kansarme groepen, zich niet
zelfverzekerd genoeg voelen om hun stem te laten horen of hun bijdrage te leveren.
Daarom nemen deskundigen, professionals en/of politici vaak een paternalistische
houding aan en beslissen ze welk beleid, welke systemen en diensten goed zijn
voor ouderen.

Leeftijdsdiscriminatie is de meest voorkomende
vorm van discriminatie.
Ouderen leveren belangrijke bijdragen aan de gemeenschap als consumenten,
verzorgers en vrijwilligers. Desalniettemin worden demografische veranderingen
met een toenemende oudere bevolking vaak gezien als een sociaal probleem met
een wereldwijde impact. Leeftijd dient vaak als een indicator voor vaardigheden,
competentie, ervaring en gezondheidstoestand.viii Er zijn aanwijzingen dat leeftijdsdiscriminatie de meest voorkomende vorm van discriminatie is.ix Hoewel het
bijvoorbeeld onaanvaardbaar is om iemand uit te sluiten op basis van zijn of haar
geslacht of ras, zorgen leeftijdsgrenzen die iedereen boven de 65 jaar als "senior"
in beleidsprogramma's neerzetten, voor problemen bij het zoeken naar een baan,
het verkrijgen van bepaalde functies met leeftijdsplafonds en het krijgen van gezondheidsscreenings, hypotheken en verzekeringen, maar toch zijn deze vandaag
de dag nog steeds wijdverbreid. Het doel is om stereotiepe visies op de vergrijzing
af te zetten tegen nieuwe benaderingen zoals die van de positieve en succesvolle vergrijzing, die het bestaan niet langer conceptualiseren als iets dat gericht is
op onvermijdelijke achteruitgang, maar als een proces van het leven. Alle mensen
hebben de capaciteiten en het potentieel om bij te dragen aan de samenleving, ongeacht hun leeftijd, maar vaak beperken leeftijdsgebonden beperkingen hun mogelijkheden om dat te doen.

Meer mensen leven met anderen die verschillende
soorten van leeftijdsgebonden ziekten en handicaps kunnen hebben, waaronder dementie.
Naarmate het aantal oudere volwassenen toeneemt, zijn er meer mensen met
verschillende soorten leeftijdsgebonden ziekten en handicaps, waaronder dementie. Dementie is de belangrijkste oorzaak van afhankelijkheid en invaliditeit onder
ouderen in de Europese regio van de WHO, volgens de gegevens van het Regionaal
Bureau voor Europa van de WHO.x Momenteel treft dementie ongeveer 10 miljoen
mensen in de Europese regio; de prevalentie ervan zal naar verwachting verdubbelen tegen 2030. Leeftijds- en dementievriendelijke gemeenschappen zijn wereldwijd het antwoord op deze nieuwe realiteit. De auteurs van de "Comparative
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Analysis of Age-Friendly and Dementia Friendly Communities" concluderen dat die
samenlevingen die voor het eerst te maken krijgen met beide initiatieven, moeten
proberen deze twee benaderingen vanaf het begin te integreren.xi De inspanningen
op het gebied van belangenbehartiging worden benadrukt als de vierde belangrijke
fase in het aanvaardingsmodel voor dementie dat in de WHO-publicatie wordt gepresenteerd: Dementia: A Public Health Priority.xii

Vergrijzing, toegankelijkheid en eenzaamheid zijn
enkele van de grootste uitdagingen voor ouderen.
"Ouder worden in je eigen huis", toegankelijkheid en eenzaamheid behoren tot de
uitdagingen waar ouderen en hun families voor staan. Deze uitdagingen kunnen
worden aangepakt met meer bewustzijn, belangenbehartiging en activisme, met
als doel onze steden, gemeenschappen en leefomgevingen leeftijdsvriendelijker te
maken. Ouderen hebben veel bij te dragen en kunnen waardevolle ideeën en ervaringen inbrengen over hoe het sociale leven en de openbare ruimte aantrekkelijker
en toegankelijker kan worden gemaakt voor alle leeftijdsgroepen. Het ontwerp van
de trainingsaanpak en het materiaal dat in dit handboek wordt beschreven, is bedoeld om ouderen te ondersteunen bij hun individuele, systemische en/of zelfredzaamheid op verschillende leeftijdsgerelateerde onderwerpen. Bewustwording en
training hebben tot doel competenties op te bouwen die nodig zijn om mensen in
staat te stellen zich te organiseren, het vermogen te ontwikkelen om in te spelen op
hun eigen behoeften en hun stem te laten horen.

WIE ZIJN AFE ACTIVISTEN?
"We kunnen politici overtuigen als we duidelijk maken dat ook zij, als ze geluk hebben,
oud worden."

Deelnemer uit Rome

AFE activisten zijn oudere mensen (65+) die geïnteresseerd zijn in de kwestie van een leeftijdsvriendelijke omgeving (age-friendly environment – AFE)
en die optreden als pleitbezorgers voor zichzelf en
andere ouderen. Ze beginnen met initiatieven van onderaf om het bewustzijn te vergroten en het concept
van een leeftijdsvriendelijke omgeving te promoten.

De training staat open voor individuen die geïnteresseerd zijn in het leren en/of verder ontwikkelen
van hun kennis over de problematiek van een leeftijdsvriendelijke omgeving en belangenbehartiging.
Zulke mensen staan te popelen om individueel of in
teamverband pleitbezorgingsinitiatieven te implementeren.
De vaardigheden en competenties van AFE activisten omvatten persoonlijke competenties, sociale vaardigheden en professionele vaardigheden die
geschikt zijn voor vertegenwoordiging binnen hun
teams. Desalniettemin zullen ze variëren afhankelijk
van de lokale contexten en groepen.
AFE activisten zijn of kunnen actief worden op
verschillende gebieden en op verschillende niveaus,
afhankelijk van hun vaardigheden, interesses en behoeften die worden geïdentificeerd binnen hun leefomgeving en gemeenschap. Voorbeelden van potentiële gebieden voor het betrekken van AFE activisten
worden gepresenteerd in het AFE Compendium of
Good Practices of Advocacy in Age-Friendly Environments. Het compendium laat het brede scala aan
inspirerende manieren zien om het bewustzijn voor
leeftijdsvriendelijke omgevingen te vergroten en om
actief te worden op relevante domeinen. Enkele geselecteerde voorbeelden staan hieronder.
Het burgerinitiatief Leeftijdsvriendelijk Wonen
(Age Friendly Wonen), een stichting opgericht door
drie ouderen in Amsterdam, heeft als doel ouderen
te ondersteunen om in hun eigen huis te blijven wonen. Vergrijzing betekent het creëren van omstandigheden die het fysiek mogelijk maken om zo lang
mogelijk zelfstandig te leven op de plek waar iemand
sociaal verankerd is. De stichting beschouwt toegankelijkheid als het sleutelwoord voor het ouder
worden: zonder fysieke toegankelijkheid is er geen
sociale toegankelijkheid. De stichting ontwikkelt
proefprojecten om bestaande woningen voor ouderen aan te passen en brengt deze onder de aandacht
van gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en de zorgsector om de oudere woningvoorraad in Amsterdam blijvend toegankelijker te maken
voor oudere bewoners.

"Het (...) raadslid was zo gecharmeerd van
onze ideeën dat er binnenkort via haar bemiddeling een gesprek komt tussen het Tweede Kamerlid van de conservatieve liberale
partij VVD en ons".

Dick van Alphen,
mede-oprichter van Stichting Age Friendly Wonen

KOVE. Kilburn Older Voices Exchange is een gemeenschapsactiegroep van ouderen in Kilburn, Verenigd Koninkrijk, die ernaar streeft de levenskwaliteit van ouderen te verbeteren door zowel activiteiten te organiseren
als campagne te voeren over zaken die van invloed zijn
op ouderen. Hun doel is om het sociale isolement te
doorbreken en de invloed van ouderen op lokale kwesties te vergroten.
Omas Gegen Rechts (Oma’s tegen rechts) is een
groep die Oostenrijkse grootmoeders hebben opgericht op basis van hun vastberadenheid om de gevaren
van extreemrechtse ideologieën voor de jongere generaties niet te laten vergeten. Nu het rechts populisme
zich over heel Europa verspreidt, vinden zij hun waarschuwingen dringender dan ooit. Ze gaan naar demonstraties tegen het extremisme met jongeren om hen het
gevoel te geven dat ze veilig zijn als de oma's naast hen
staan. De oma's zeggen dat ze willen voorkomen dat
de geschiedenis zich herhaalt. De beweging heeft zich
inmiddels ook naar Duitsland verspreid.

"We weten van de Tweede Wereldoorlog; we
weten wat er met onze grootouders is gebeurd
en we vertellen dat ook aan de jongeren
Monika Salzer,
oprichter van Omas Gegen Rechts

The Curtain Up Players is een amateurtheatergroep
van 50+ onder leiding van Dr. Ron Wiener. De groep
speelt sociale improvisatievoorstellingen over dementie en andere leeftijd gerelateerde zaken in buurthuizen, verzorgingstehuizen, lunchclubs en dergelijke. De
groep gebruikt de sociodrama-methode om mensen te
helpen hun situatie beter te begrijpen en - waar nodig te veranderen. De groepsleden schrijven de scripts van
de toneelstukken waarin de echte aspecten van de omgang met dementie worden belicht zoals mensen die
ervaren. Gepassioneerde voorstellingen ontketenen na
afloop van het stuk zinvolle discussies. Vergelijkbare
groepen werden opgericht in openbare bibliotheken in
Engeland en de VS.

"Ik vind het leuk om samen te zijn en te
lachen. Ik waardeer de steun. We zijn een
beetje als een familie. We zijn er voor elkaar.
Kath Ogden,
een lange tijd lid van de Curtain Up Players
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AFE ACTIVIST TRAINING
DEELNEMERSPROFIELEN
"Wij senioren moeten actief blijven en betrokken raken. Want als wij het niet doen, zal
niemand het voor ons doen."
AFE Activist van Hanau

In de pilotfase werden 75 AFE activisten in vijf landen
getraind.
In Hanau, Duitsland, zijn de meeste deelnemers aan
de AFE Activistentraining ervaren vrijwilligers op sociaal
gebied en/of op politiek niveau, waaronder een lid van
het stadsparlement en vijf leden van de Seniorenraad.
Eén persoon traint senioren in mobiliteitskwesties, zoals valbeveiliging, en twee deelnemers zijn mobiliteitsscouts die zich bezighouden met het stimuleren van de
verkeersveiligheid. Twee deelnemers waren nieuw in de
stad en geïnteresseerd in lobbywerk voor ouderen.
In Den Haag was de training bedoeld voor ouderen van
Nederlandse en Hindoestaanse afkomst die in de Transvaalbuurt wonen en de activiteiten van het buurtcentrum
Mandelaplein bijwonen. De pilot-training ondersteunde
het initiatief van de Haagse Ouderenraad om dialogen te
starten met bewoners van verschillende wijken.
In Kaunas, Litouwen, zijn de deelnemers onder andere
leden van het Senioren Initiatieven Centrum, leden van
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een lokale seniorenclub, een lid van de Seniorenraad en
een pas gepensioneerde die op zoek is naar zinvolle activiteiten in het latere leven.
In Rome, Italië, zijn de deelnemers aan de pilotopleiding oudere burgers van twee sociale centra voor ouderen van Municipality II, waar senior vrijwilligers en
medewerkers van Municipality II de activiteiten van de
sociale centra faciliteren.
In Wenen, Oostenrijk, hebben de deelnemers een verschillende professionele achtergrond en sommige zijn
al ervaren vrijwilligers. Ook leden van de lokale districtsraden hebben zich bij de groep aangesloten. Sommige
deelnemers zijn nog steeds in loondienst en beschouwen de opleiding als een waardevolle input en impuls
met betrekking tot hun vakgebied of werk (bijvoorbeeld
bezoekersdiensten voor oudere volwassenen). Anderen
waren geïnteresseerd en gemotiveerd om deel te nemen
aan de workshops vanwege hun eigen ervaringen met
mobiliteitsbelemmeringen en/of de wens om hun tijd te
gebruiken voor waardevol werk.

"Ouderen hebben een stem nodig. Ze worden
vaak verkeerd begrepen.
AFE Activist van Hanau

AFE ACTIVISTEN TRAINING

De AFE Activisten training kan op veel verschillende
manieren en voor verschillende groepstypes worden
gegeven, zoals leden van Seniorenraden, ambtenaren,
vrijwilligers, migranten, senior gidsen, mobiliteitsverkenners en andere soortgelijke individuen.

De training, die in het kader van het AFE Activists
project als pilot is getest, omvat een introductiesessie,
drie thematische workshops en een reflectiesessie van
in totaal 15-20 uur. De benadering van ervaringsgericht
en projectmatig leren is gevolgd. De tijd voor veldstudie en het werken aan pilotactiviteiten is verdeeld over
de workshops. De thematische workshops omvatten
informatieoverdracht en praktijksessies. In de praktijksessies faciliteren de trainers de deelnemers in het
vinden van hun individuele of groepsrollen als AFE activisten. Deelnemers gebruiken hun rollen om een pilotactiviteit in de praktijk te brengen. De ondersteuning

Intro
ductie

WS1
3–4 uur

Oefening

WS2
3–4 uur

van de deelnemers bij het ontwikkelen en testen van
pleitbezorgingsrollen bestaat uit relevante methoden
van communicatie, bemiddeling en/of gegevensverzameling. Deze ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan
uit het deelnemen aan evenementen, het spreken over
AFE kwesties, het schrijven van brieven, het organiseren van een ronde tafel bijeenkomst, oploop, speakers
corner of (publieke) huiskamerbijeenkomsten met andere mensen. En het bespreken van AFE kwesties, het
opzetten van contactpunten voor andere oudere mensen en soortgelijke activiteiten.
De cursus eindigt met een reflectie sessie waarin de
deelnemers de cursus en hun prestaties evalueren.

Na afloop van de cursus worden deze pilotactiviteiten, die de deelnemers hadden gepland of begonnen,
verder ontwikkeld.
Een schematische weergave van de training:

Oefening

WS3
3–4 uur

Figuur 1: Opbouw van de training

Oefening

Reflectie

Vervolg

Opleidingsdoelstellingen

Verwachte resultaten

••Betrekken van oudere en zeer oude mensen, ambtena-

Na de cursus zullen de deelnemers:

ren, lokale besluitvormers en lokale en nationale belanghebbenden bij het realiseren van een leeftijdsvriendelijke omgeving.
••Ontwikkelen van competenties voor de omgang met invloedrijke belanghebbenden.
••Het verwerven van vaardigheden voor het uitwerken en
realiseren van leeftijdsvriendelijke milieu-initiatieven.
••Het informeren van oudere volwassenen over hun rechten en beschikbare mogelijkheden om te voorkomen dat
ze financieel, emotioneel of fysiek worden misbruikt.
••Demonstreren hoe de top-down besluitvorming en de
bottom-up belangenbehartiging met elkaar in verband
kunnen worden gebracht door het analyseren van voorbeelden van goede praktijken.

••De essentie en de belangrijkste kenmerken van een

leeftijdsvriendelijke omgeving begrijpen.
instrumenten kennen en gebruiken om de behoeften van ouderen met betrekking tot hun leefomgeving te identificeren.
••Over competenties beschikken om geïdentificeerde
behoeften te communiceren en de opgedane kennis
over te dragen aan belangrijke belanghebbenden en
besluitvormers.
••Beschikken over kennis en begrip en over de nodige
vaardigheden om invloed uit te oefenen op formele
en niet-formele structuren.
••Uitgebreide pilot initiatieven kennen om de wijk /
stad leeftijdsvriendelijker te maken.

••De

Optimale opleidingsstructuur
Inleiding tot het concept van leeftijdsvriendelijke omgevingen (3-4 uur)

Inleidende Workshop
Het doel van de inleidende workshop is om een algemeen overzicht te geven van het concept van leeftijdsvriendelijke omgevingen (AFE) en om tegemoet te komen aan de huidige en toekomstige behoeften van ouderen door
middel van verbeteringen in relevante AFE-domeinen.
Onderwerpen van de workshop:
••Het concept en de verschillende domeinen van leeftijdsvriendelijke omgevingen (Activiteit 1 in de Toolbox).
••Huidige en toekomstige behoeften van ouderen in hun leefomgeving (Activiteiten 2, 3 en 4 in de Toolbox).
••Lokaal bestuur en besluitvorming: wettelijke bevoegdheden en taken van lokale overheden en gemeentelijke instanties
en de taken en verantwoordelijkheden van veranderingsgezinden en lokale bedrijven.
Aan het einde van deze workshop kunnen de deelnemers:

••de meest relevante AFE-domeinen in hun buurt te identificeren
••hun buurt beoordelen op leeftijdsvriendelijkheidLokaal bestuur en besluitvorming: wettelijke bevoegdheden

en taken van lokale overheden en gemeentelijke instanties en de taken en verantwoordelijkheden van veranderingsgezinden en lokale bedrijven.
••de behoeften van oudere personen identificeren
••de belanghebbenden voor samenwerking identificeren
De workshop eindigt met een reflectie- en feedbacksessie en het geven van hints aan de facilitator met betrekking tot de planning van de volgende workshops.
Focus op belangenbehartiging: 3 workshops (3–4 uur)

Workshop 1
Thematische sessie
Hoe actief worden op het gebied van leeftijdvriendelijke omgevingen
••Leeftijdsdiscriminatie en stereotypen in
verband met ouderdom (Activiteiten 4, 5 en
6 in de Toolbox)
••Leeftijdsdiscriminatie en stereotypen in
verband met ouderdom (Activiteiten 4, 5 en
6 in de Toolbox)
••Persoonlijke betrokkenheid en inzet (Activiteiten 8 en 9 in de Toolbox - Burgerparticipatielens)

Praktische sessie

••IJs brekende oefeningen
••Brainstormen over lokale pilotinitiatieven of
••introductie van een idee door trainers
••Het vinden van projectgroepen
••Het relateren van projectideeën en mogelijke pleitbezorgings-

rollen: Hoe wil ik actief worden en mijn stem laten horen over
kwesties met betrekking tot AFE? (Activiteit 10 in de Toolbox)
De deelnemers kunnen zelf met ideeën komen voor de pilotactiviteit of de trainer kan een idee en een kader voorstellen.
Goede praktijkvoorbeelden uit het compendium worden geïntroduceerd voor reflectie.

Aan het einde van de workshop zullen de deelnemers:
••De rol van de pleitbezorgers en activisten begrijpen
••Competenties hebben ontwikkeld om het publiek bewust te maken van een kwestie
••Een sterkere motivatie voor burgerparticipatie hebben
Veldstudie en oefeningen tussen de workshops (Activiteit 11 in de Toolbox)
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Workshop 2
Thematische sessie
Hoe de verschillende behoeften van ouderen te
herkennen
••Overzicht van verschillende onderzoeksmethoden
••Verdiepende informatie over een methode
••Introductie van praktische voorbeelden

Praktische sessie

••Beantwoorden van onderzoeksvragen (Activiteit 12 in
de Toolbox)
••Stakeholders identificeren (Activiteit 13 in de Toolbox)
••Een actieplan maken (Activiteit 14 in de Toolbox)

Aan het einde van de workshop zullen de deelnemers:
••Verschillende soorten enquête-instrumenten kennen
••De waarde van het in enquêtes verzamelde bewijsmateriaal begrijpen
••Weten hoe zij de belanghebbenden kunnen identificeren en categoriseren
••Een actieplan kunnen opstellen
Veldonderzoek en oefeningen (Activiteit 15 in de Toolbox)

Workshop 3
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Thematische sessie

Praktische sessie

Hoe informatie overdragen van ouderen naar belanghebbenden
••Overzicht van communicatiemogelijkheden en
barrières
••Verdiepende verkenning van één methode
••Introductie van praktische voorbeelden

Hoe vergroot ik de publieke aandacht?
••Overzicht van verschillende communicatiemogelijkheden en hoe deze te gebruiken (Activiteit 16 in
de Toolbox)
••Hoe doelgroepen te bereiken (online, offline, etc.)
••Laatste voorbereiding voor de uitvoering van de
activiteit (zoals public relations, promotie)

Aan het einde van de workshop zullen de deelnemers:
••Basiscommunicatietypes en -media kennen
••Communicatiebarrières en hun eigen communicatiestijl begrijpen
••Kunnen kiezen voor de meest geschikte media en communicatiemethode om hun eigen boodschap over te
brengen
Veldonderzoek en oefeningen
Reflectie- en beoordelingssessie (3-4 uur)
De afsluitende workshop heeft tot doel de gehele opleiding te reflecteren, de leerdoelen en -resultaten samen te
vatten en de behaalde resultaten te vieren. De feedback van de deelnemers over de cursus en de zelfevaluatie van
de verworven/verbeterde competenties wordt verzameld door middel van een evaluatieformulier of een semigestructureerd interview (zie Toolbox).
Het ontwerp van de AFE Activists training is voor studenten van 65 jaar en ouder; daarom wordt er geen formele
beoordeling van de verworven competenties gegeven. De deelnemers kunnen echter wel hun prestaties beoordelen en hun hiaten in de kennis of behoeften aan verdere training op het evaluatieformulier identificeren.
Aan het einde van de workshop kunnen de deelnemers dit doen:
••In staat zijn te reflecteren op hun eigen leerervaring
••Begrijpen hoe ze hun eigen competenties en prestaties kunnen identificeren.
••In staat zijn om hun eigen kennishiaten / verdere leerbehoeften te identificeren

Opleidingsaanpak en
leveringsmethoden
De basis voor de training, ontworpen en getest door
het AFE Activists project, is de aanpak van ervaringsgericht en projectmatig leren. De motivatie van oudere volwassenen om te leren komt vooral voort uit het
praktische gebruik en de impact van het leren. De persoonlijke verbinding is essentieel voor hun motivatie en
betrokkenheid bij een leven lang leren. De leeromgeving maakt een mix van deskundige input, peer-to-peer
leren en discussies tussen de trainers en de deelnemers mogelijk.

"Je moet goed luisteren als oude mensen
hun levensverhaal vertellen. Ze hebben zoveel te zeggen."
AFE Activist van Hanau

Het gebruik van de volgende methoden bij het geven
van de AFE Activists training is gericht op het bereiken
van de specifieke doelen ervan:

••IJsbrekeroefeningen om de spanning te verminderen

en de communicatie te bevorderen
••Interactieve lezingen voor het voorzien in nieuwe/
bijgewerkte informatie. Lezingen moeten worden onderverdeeld in secties om te controleren op begrip,
de vragen te beantwoorden of te putten uit de ervaringen van de deelnemers. De lezingen moeten worden geïllustreerd met praktische voorbeelden
••Casestudies gevolgd door semigestructureerde discussies met behulp van hoofdvragen voor inspiratie
en het genereren van ideeën voor proefactiviteiten
••Werk en groepswerkzaamheden koppelen om actieve betrokkenheid en het delen van verantwoordelijkheid aan te moedigen
••Groepswerkzaamheden en paneldiscussie om de resultaten te generaliseren en af te ronden
••Projectwerk ter bevordering van samenwerking, netwerken en besluitvorming
••Reflectie om feedback te geven en de prestaties te
waarderen

Trainers
Trainers vergemakkelijken het coachen van oudere studenten door gebruik te maken van hun eigen ervaringen, waardoor het mogelijk wordt om het leren in
situaties of contexten in het echte leven toe te passen.
Studenten beginnen hierdoor bij te dragen aan de inhoud
en verloop van de cursus en worden zo medeauteurs van
de cursus. De trainer moet de competentie hebben om
de groepsdynamiek te managen. Bij voorkeur geven twee
trainers de cursus - de ene vertrouwd met de inhoud en
de andere met goede faciliterende vaardigheden. Gastsprekers met expertise in bepaalde AFE-domeinen, bijvoorbeeld ambtenaren, toegankelijkheidsdeskundigen,
organisatiedirecteuren, andere activisten, en dergelijke
komen op uitnodiging om de groep te informeren over
relevante kwesties, processen en methoden.

LOKALE AANPASSING
In Hanau gaf Lothar Hain, een ambtenaar van
het Bureau voor Stadsontwikkeling, een presentatie over lobbyen en public relations ten behoeve van ouderen. Diepgaande kennis van het
besluitvormingsproces en methoden om een
specifiek geval ter overweging voor te leggen zijn
vereisten op dit gebied.
Van de Universiteit van Wenen presenteerden
Viktoria Parisot en Vera Gallistl, onderzoekers in
de sociale gerontologie, hun onderzoeksproject
dat zich richt op de barrières waarmee oudere
volwassenen worden geconfronteerd als ze naar
culturele evenementen gaan, zoals theater, concerten en de verschillende culturele levenswijzen
van oudere volwassenen in Wenen.
In Kaunas, Litouwen, waren Linas Tuleikis, een
architect, Kristina Visagurskienė, hoofd van de
National Health Club, en Danutė Čibirauskaitė,
een specialist in maatschappelijk werk, de presentatoren van de thema's leeftijdsvriendelijke
omgevingen: universeel design, gezond ouder
worden en sociale zorg voor ouderen.
In Rome werden de onderwerpen behandeld
met betrekking tot een leeftijdsvriendelijke omgeving voor het omgaan met de ziekte van Alzheimer (door de deskundige Marco Zummo,
voorzitter van Karol Health Structures) en gezond
ouder worden en sporten op latere leeftijd (door
de deskundigen Salvatore Grammatico, Caritas;
therapeut Giulia Vettori, La Sapienza Universiteit
in Rome en Francesca Brianza, UISP Sports for
All. Andere inbegrepen onderwerpen zijn diensten voor ouderen, niet-uitgesproken rechten, en
het vermijden van dure leningen en doorlopende
kredieten (door deskundige Gabriella Venezia,
SPI CGIL Gepensioneerde Personen Vakbond;
advocaat Luigi Ciatti, Ambulatorio Antiusura en
Notaris Antonella Caridi) en informatietechnologie veiligheid en privacy rechten (door deskundige Marcello Pistilli, Digital World Foundation).
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Trainingsruimte

Tijdsschema van de training

De ruimte die voor de training wordt gebruikt, moet
ruim genoeg zijn voor groepswerk en voldoende afstand
tot elkaar bevatten. Flipovers voor groepswerksessies
en ruimte om de resultaten aan de wanden op te hangen
moeten beschikbaar zijn. Sommige oefeningen houden beweging en participatie in, dus er moet voldoende ruimte zijn om te bewegen. Fruit, noten en groenten kunnen als voorkeursoptie worden geïntroduceerd
in plaats van suikerhoudende snacks. Deze laatste zijn
vaak de norm voor koffiepauzes, maar het gebruik van
suiker heeft een negatieve invloed op de aandacht.

Het gebruik van het trainingskader dat in dit handboek wordt gepresenteerd, werd voor de pilots-training specifiek aangepast, afhankelijk van de deelnemersprofielen en de relevante AFE-domeinen op de
locatie voor het geven van de training. Daarom zijn
variaties op de in dit handboek beschreven aanpak
mogelijk op basis van de behandelde onderwerpen,
reeds beschikbare kennis van het onderwerp door de
deelnemers, de lokale omgeving en de door AFE activisten geplande pilot-initiatieven.

De trainingslocatie kan dezelfde of voor elke workshop anders zijn. Een reguliere trainingslocatie heeft
bepaalde voordelen: oudere mensen geven de voorkeur
aan bekende plaatsen die gemakkelijk te vinden zijn. Ze
kennen de route en de tijd die ze nodig hebben om er
te komen, ze kunnen dezelfde plaats gebruiken en ze
weten waar de koffiekopjes worden bewaard. Het houden van workshops in een thema specifieke setting kan
daarentegen direct praktijkervaring opleveren en inspireren tot ideeën voor pilotactiviteiten.

LOKALE AANPASSING
In Hanau werd de kennismakingsworkshop gehouden in de vorm van een informatiebijeenkomst en trok het grote publiek
aan. Er volgden drie thematische workshops van elk 4 uur.

LOKALE AANPASSING
In Den Haag, Kaunas, Rome en Wenen werden alle workshops op dezelfde locaties gehouden: de vergaderzaal in het Mandelaplein
buurtcentrum, een modern klaslokaal aan de
Litouwse sportuniversiteit, het ontmoetingscentrum van de gemeente Rome II en de vergaderzaal van het bureau voor cultureel en
sociaal onderzoek van queraum. In Kaunas
hebben de leerlingen zich in de zaal voor de
les met veel plezier met de universiteitsstudenten vermengd.

In Litouwen bestond de introductiesessie uit vier lezingen van één uur over specifieke domeinen van leeftijdsvriendelijke
omgevingen, gegeven door experts op elk
gebied. Drie thematische workshops van
elk drie uur, inclusief koffiepauzes, volgden
op de introductiesessie. De workshops van
drie uur vonden elke tweede maandag in de
namiddag plaats.

In Hanau werd de kennismakingssessie gehouden in het stadhuis om het grote publiek
aan te trekken, terwijl de thematische workshops werden gehouden in de door de buurt
geïnitieerde vergaderzalen.
In Wenen werd aan het begin van de workshopreeks een gezamenlijke excursie naar
een museum in Neder-Oostenrijk georganiseerd om een tentoonstelling over de geschiedenis van de mobiliteit en de stedelijke
ontwikkeling te zien, die ook een andere omgeving inluidde om elkaar te leren kennen en
informele uitwisselingen te ondersteunen.
In Kaunas werd de sessie over activisme
gehouden in de fotogalerij van het museum
M. K. Čiurlionis in een tentoonstellingsruimte
die gewijd is aan de gemeenschappen.

In Den Haag was de structuur van de opleiding in overeenstemming met het opgestelde opleidingspakket voor de pilot-training. Voor de leden van het Mandelaplein
Community Centre werden vier workshops
van elk twee tot drie uur verzorgd.

In Rome werden drie workshops gehouden na zes werkvergaderingen van vijf
vrijwillige AFE activisten - twee van Municipality II Administration en drie van Municipality II Senior Social Centres- die hielpen om het hele trainingsproces te sturen.
In Wenen werden elke 5-6 weken in de
ochtend vijf thematische workshops van
elk drie uur gegeven. De deelnemers aan de
training waren al bekend met het concept
van een leeftijdsvriendelijke omgeving.

ERVARINGSLEREN VIA STUDIEBEZOEKEN
AAN LEEFTIJDSVRIENDELIJKE STEDEN

Het AFE Activists project voorzag in klassikale training, aangevuld met studiebezoeken aan leeftijdsvriendelijke steden. De organisatie van deze studiebezoeken
behandelde ze als transnationale leerevenementen met
als doel het observeren en analyseren van voorbeelden
van goede AFE-praktijken in Den Haag, Nederland, en
Udine, Italië.
Twee geselecteerde deelnemers uit elke leergroep uit
de partnerlanden (drie uit Duitsland) namen deel aan
het studiebezoek. De selectiecriteria voor de deelnemers waren kennis van het Engels, communicatieve
vaardigheden, het vermogen om gerelateerde leerproblemen te bespreken met de gastheren en de internationale groep en hun bereidheid om hun huis voor vijf
dagen te verlaten.
De taken voor de deelnemers waren om presentaties
te geven over hun activiteiten in de lokale gemeenschappen met betrekking tot relevante AFE-kwesties, goede
praktijken te observeren tijdens het bezoek aan de gastinstellingen, elke dag te reflecteren over het geleerde en
een groepsrapport op te stellen met een samenvatting
van de leerervaringen. Deelnemers droegen hun opgedane ervaringen over aan collega-studenten tijdens bijeenkomsten voor ervaringsuitwisseling thuis.
Studiebezoeken hebben positieve resultaten voor
zowel deelnemers als organisaties zoals de volgende:
Leerresultaten voor deelnemers:

••Verbeterde teamwerk- en communicatievaardigheden
••Verbeterde interculturele competenties
••Vermogen om zich in te leven en nieuwe perspectie-

ven te begrijpen
••Verhoogde ambities en motivatie
••Beter begrip van de samenleving van de Europese
Unie

Voordelen voor de ontvangende organisaties:

••Mogelijkheid om netwerken op te bouwen
••Verhoogt de motivatie van het personeel
••Meer internationaal worden
••Hun profiel in de lokale gemeenschap te verhogen
••Hun prestaties te kunnen uitdragen

Het studiebezoek aan Udine, gepland voor 2-6 maart
2020, werd een week voor vertrek geannuleerd vanwege
de buitengewone omstandigheden die door COVID 19
werden veroorzaakt. Desalniettemin werd het programma tot in detail gepland en werden er leeftijdsvriendelijke initiatieven geselecteerd om te laten zien. Beschrijvingen van de voorbeelden van een leeftijdsvriendelijke
omgeving zijn opgenomen in het programma voor studiebezoeken en de resultaten van het ervaringsleren
staan in het AFE-ervaringshandboek, dat kan worden
gedownload van de website van het project.
Het AFE Activists project heeft een internationale
dimensie gebruikt voor de studiebezoeken aan leeftijdsvriendelijke steden. Gebruikers van de cursus zoals beschreven in dit handboek, kunnen echter overwegen om eigen nationale, lokale of buurtinitiatieven
te identificeren en te bezoeken die hoge standaarden
van leeftijdsvriendelijke praktijken demonstreren.

"Ik vond de resultaten en ervaringen van
onze studiereis het meest indrukwekkend. Ik
wil dat in mijn omgeving voortzetten."
Deelnemer uit Hanau

"Ik vond de verscheidenheid aan discussies
over onze studiereis indrukwekkend. We hebben veel ideeën voor ons werk."
Deelnemer van Hanau
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GEPLANDE EN GEREALISEERDE
ACTIVITEITEN

AFE-domeinen en behandelde onderwerpen

Activiteiten die door de deelnemers aan het project werden gepland en/of uitgevoerd, brachten een zeer breed
spectrum aan behandelde onderwerpen aan het licht, verschillende niveaus van bewustwording van een leeftijdsvriendelijke omgeving en een verschillende mate van ervaring met burgerschap bij de deelnemers. De activiteiten
vielen onder de volgende leeftijdsvriendelijke domeinen en hadden betrekking op de volgende onderwerpen:

AFE domeinen

••Burgerschap en werkgelegenheid
••Publieke ruimten en gebouwen
••Sociale inclusie en non-discriminatie
••Sociale participatie
••Communicatie en informatie

Behandelde onderwerpen

••Onvoldoende bankjes
••Ongeschikte ruimten voor bijeenkomsten
••Blokkades voor ouderen om culturele evenementen bij te wonen
fysieke beperkingen van ouderen
in de retail sector
••Lage betrokkenheid van ouderen
••Niet geïdentificeerde behoeften bij ouderen

••Onachtzaming

Hieronder staan beschrijvingen van de activiteiten die betrekking hebben op de domeinen van leeftijdsvriendelijke
omgevingen, te beginnen met de zeer elementaire behoeften, zoals zitplaatsen in openbare ruimten, tot complexere
kwesties, zoals burgerbetrokkenheid en de rechten van ouderen.
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Publieke zitplaatsen
In Den Haag, Kaunas en Wenen werd de kwestie
van onvoldoende zitplaatsen in de open lucht aan
de orde gesteld. Deelnemers van het Mandelaplein
Buurthuis constateerden dat er behoefte was aan
meer banken op straat en in appartementsgebouwen
om te wachten op een aankomende taxibus. De deelnemers bespraken hoe ze het doel konden bereiken
om meer banken te krijgen. Tot slot besloot de groep
dat een van de deelnemers winkels zou benaderen
om te vragen of hun eigen bankjes gebruikt konden
worden voor openbare zitplaatsen. Een andere deelnemer zou contact opnemen met de woningcorporatie om een zitplaats te installeren in de hal van het
centrale gebouw.
Deelnemers aan Kaunas spraken hun teleurstelling uit over de gerenoveerde stadsparken in hun stad.
Geen van de drie onlangs gerenoveerde stadsparken in
de dichtstbevolkte stadswijken met de meeste ouderen hebben een openluchtpodium met zitbanken. Toch
zijn er bij veel gemeenschapsevenementen tal van
amateurgroepen en openluchtprogramma's, ook al is
er een groot gebrek aan zitplaatsen. Helaas waren de
lokale gemeenschappen niet betrokken bij de planning
van deze renovatieprojecten voor stadsparken en was
het probleem van de zitplaatsen voor het publiek zelfs
nooit aangepakt.
De deelnemers aan Kaunas hebben alleen tijdens de
discussie hun zorgen geuit, maar hebben geen actie-

plan opgesteld. De deelnemers hebben zich er echter
toe verbonden de tijdens de training opgedane kennis
over te dragen aan hun lokale gemeenschappen en te
proberen een bredere discussie op gang te brengen
over de noodzaak van faciliteiten voor openluchtpodia,
die zouden worden aangepakt met betrekking tot de renovatieprojecten van andere parken.
Een AFE Activist project, genaamd Nimm Platz
(Neem Plaats) (vergelijkbaar met het Take a Seat initiatief in Nottingham, UK), heeft als doel om het bewustzijn voor meer publieke zitplaatsen te vergroten.
Om meer banken te creëren, kwam de groep in contact
met een grote supermarktketen in Oostenrijk en met
het openbaar vervoer en kwam met specifieke suggesties voor extra zitplaatsen in bepaalde metrostations.
Er werd een bijeenkomst georganiseerd tussen de AFE
Activistengroep en een vertegenwoordiger van SPAR
Wenen, maar deze werd uitgesteld vanwege het Corona-Virus. De deelnemers identificeerden verantwoordelijke personen en stuurden brieven met gedetailleerde beschrijvingen (met foto's) en ideeën voor extra
zitplaatsen en regelden persoonlijke ontmoetingen.

"Vroeger dacht ik dat leeftijdsgebonden
fysieke beperkingen mijn probleem waren.
Nu zie ik dat het probleem in een leeftijdsonvriendelijke omgeving ligt, niet in mij."
Deelnemer uit Kaunas

schillende initiatieven om het bewust worden van de
toegankelijkheid van het museum te vergroten om
zodoende het bezoek aan het museum door oudere
volwassenen en mensen met een mobiliteitsbeperking te verbeteren. De deelnemer identificeerde de
verantwoordelijke mensen die benaderd moesten
worden en regelde persoonlijke ontmoetingen met
het museumpersoneel. Ze stelde een praat- en workshopconcept op voor een evenement van ICOM.
Naast gesprekken en een gezamenlijke inspectie
met museum- en veiligheidspersoneel is nu een workshop over toegankelijke musea gepland voor een evenement dat door ICOM (internationale Museumraad)
in het najaar van 2020 in Wenen wordt georganiseerd.

Lichamelijke beperkingen van
oudere consumenten
Een ander initiatief, ook in samenwerking met SPAR
Wenen, richt zich op de fysieke beperkingen van oudere kopers. Niet alleen de aankoop van producten en
diensten door oudere burgers, maar ook de economische activiteiten die door hun uitgaven en bredere behoeften worden gegenereerd, dragen bij aan de totale
economie. Oudere kopers hebben verschillende fysieke
beperkingen die het voor hen moeilijk maken om zich
gemakkelijk te verplaatsen. Om het bewustzijn van de
uitdagingen van oudere klanten in supermarkten te vergroten, hebben drie AFE activisten een samenwerking
opgezet tussen de SPAR Academy, waar toekomstige
medewerkers van een supermarktketen worden opgeleid, en privépersonen die GERT - een Gerontologische
Verouderingssimulatiepak - aanbieden. Toekomstige
plannen houden nu ook het gebruik van GERT-pakken
in het curriculum van de SPAR Academy in.
AFE activisten hebben mensen geïdentificeerd die
bij beide bedrijven moeten worden gecontacteerd
en hebben met hen bijeenkomsten opgezet. Een eerste ontmoeting tussen de verantwoordelijke mensen,
waaronder SPAR-medewerkers, en aanbieders van
GERT heeft plaatsgevonden. In de volgende stap zijn
verdere plannen gepland voor de inzet van GERT in het
curriculum van de SPAR Academy

Belemmeringen voor oudere
volwassenen om deel te nemen
aan culturele evenementen
Een deelnemer aan de AFE Activist training in Wenen werkt als vrijwilliger voor het Belvedere Museum. Tijdens het AFE Activists project startte ze ver-

Een ander projectidee in Wenen draait om een vrijwilligersdienst/platform om oudere volwassenen met
een mobiliteitsbeperking te ondersteunen bij culturele evenementen (zoals musea, concerten, opera)
in Wenen. Het project zal worden georganiseerd in
samenwerking met Hilfswerk Wien, dat enorme, langdurige ervaringen heeft met vrijwilligerswerk. Het
eerste concept voor het project is afgerond en er is
contact opgenomen met culturele instellingen. Verder
zijn mogelijke externe financieringsmogelijkheden,
bijvoorbeeld van het Bondsministerie van Sociale Zaken, besproken.

Wandelmogelijkheden audit
Twee deelnemers aan de AFE Activist training in
Kaunas ontwikkelden een plan om Nordic Walking
activiteiten om te zetten in wandelmogelijkheden audits. Een groep oudere vrouwen uit de Petrašiūnai gemeenschap oefenen al 15 jaar in het gemeenschapscentrum. Het gemeenschapscentrum werd gesloten
als gevolg van een optimalisatieprogramma dat door
de lokale autoriteiten werd uitgevoerd. De vrouwen
hebben besloten om Nordic Walking buitenshuis te
laten plaatsvinden in plaats van binnenshuis te gaan
sporten. Het groepslid ontmoette een vrouw van een
Nordic Walking groep in een andere stadswijk tijdens
de trainingsworkshops. Zij ontwierpen een plan om in
beide districten wandeltochten te maken voor uitwisselingsbezoeken om de twee weken. De wandelingen
omvatten het bezoeken van bezienswaardigheden en
het doen van wandeltochten langs de route. Een groter aantal sociale activiteiten waarbij deze twee groepen betrokken zijn, zijn in het plan opgenomen.

Veiligheid thuis, op straat en
in winkels
Tijdens de AFE Activistentraining gaven de deelnemers regelmatig aan dat veiligheid thuis, op straat en
in winkels een probleem is in hun buurt. Veiligheidsproblemen zijn talrijk: oplichters die toegang krijgen
tot bejaardentehuizen om hen te bedriegen, risico's
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om thuis te vallen en overvallen op straat. Bij de evaluatie van een dergelijk leerproces met directeur Marije Talstra van het buurthuis Mandelaplein heeft de
groep ook het veiligheidsvraagstuk op tafel gelegd.
De directeur beloofde de groep om in maart 2020 een
themabijeenkomst over veiligheid te organiseren. De
organisatie kreeg de hulp van het Rode Kruis en een
adviseur voor valsspelen en stelde de bijeenkomst
voor 18 maart vast. Vanwege de COVID-crisis is de
bijeenkomst uitgesteld tot het najaar van 2020.

Observatie en rapportage
over de kwaliteit van de
gemeentelijke diensten
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De deelnemers van Den Haag identificeerden nog
een andere uitdagende kwestie met betrekking tot
de slechte prestaties van de lokale taxidiensten voor
mensen met een handicap. De taxiservice werkt op basis van de vraag van de klant. Klanten moeten de taxi
minimaal 1 of 2 uur voor de ophaaltijd bellen. De taxi
brengt mensen naar afspraken met artsen of ziekenhuizen en biedt mogelijkheden om vrienden en familie
te bezoeken en culturele evenementen bij te wonen. De
gemeente verleent een vergunning voor 5 jaar aan een
taxibedrijf na een aanbesteding. De huidige taxiservice
is al een jaar actief. Veel mensen hebben echter veel
klachten gehad over hun slechte service: wachttijd van
meer dan 60 minuten, te laat komen voor ziekenhuisafspraken of culturele evenementen en onvriendelijk personeel. De gemeente biedt gebruikers de mogelijkheid
om online te klagen. Mensen die geen internet hebben,
kunnen op het gemeentehuis papieren klachtenformulieren krijgen.
De groep deelnemers heeft besloten om hun klachten in te sturen, nadat ze deze in de eerste 3 maanden
van 2020 hebben opgehaald.

Vergroten van de
maatschappelijke
betrokkenheid van ouderen
Oudere burgers van Hanau zouden actiever moeten
worden in een leeftijdsvriendelijke omgeving. Actieve
senioren ontwierpen een enquête. Zij wilden informatie verstrekken over de thema's en de randvoorwaarden die de maatschappelijke betrokkenheid van ouderen zouden vergemakkelijken.
De enquête werd uitgevoerd op het niveau van de
gemeente. De deelnemers aan de enquête waren 150
ouderen. De resultaten werden geanalyseerd en gepresenteerd aan relevante belanghebbenden op politiek en bestuurlijk niveau tijdens het slotevenement
van het AFE Activists project, dat openstond voor het
publiek. Een sociaal onderzoeksinstituut hielp bij het
ontwerpen van het onderzoek, dat werd uitgevoerd
door 12 senior vrijwilligers met de hulp van twee ambtenaren, gedurende 6 maanden.

"Het is voor mij belangrijk dat
onze enquête wordt geanalyseerd en dat de
resultaten worden gerapporteerd aan de
commissies."
Deelnemer uit Hanau

Onuitgesproken rechten van
oudere burgers
Niet-uitgesproken rechten zijn wettelijk gewaarborgde rechten waarvan de burgers niet noodzakelijkerwijs op de hoogte zijn.
Oudere burgers, met name kansarmen, maken geen
gebruik van hun rechten op pensioenen en specifieke
uitkeringen omdat ze zich daar niet van bewust zijn.
Tijdens een van de opleidingsworkshops in Rome
kwam het voorstel om een informatiebalie op te zetten
om te informeren over de onuitgesproken rechten van
ouderen, op grote belangstelling te stuiten. Er is afgesproken om het te starten bij gemeente Rome II direct
na het zomerreces van 2020. Er is een informatiebalie
gepland met de volgende drie hoofdkenmerken:
A. Tijd: een infobalie die 2 uur, 2 keer per week open
is, om ouderen te informeren over hun onuitgesproken
rechten, met name die met betrekking tot pensioenuitkeringen, en om ze te laten erkennen door hen te ondersteunen bij de benodigde bureaucratische procedures.
B. Human resources: de informatiedesk wordt beheerd door drie leden van de SPI - CGIL, de grootste
vakbond van gepensioneerden in Italië, en door medewerkers van een van de sociale centra voor ouderen
van de gemeente II.
C. Financiële middelen: de personeelskosten van de
SPI - CGIL, de relevante bureaucratische uitgaven en
de kosten van het operationele loket worden door de
vakbond en door de sociale centra voor ouderen in het
kader van hun opdracht gedekt.

"Ik heb geleerd over onuitgesproken rechten en ik ga ook mijn pensioen dubbel
controleren".
Deelnemer uit Rome

Opstellen van richtsnoeren
om de deelname van ouderen
aan het sociale beleid van de
gemeente Rome II te
bevorderen
Als vervolg op de AFE Activisten trainingen, kondigde het
Sociaal Beleidsraadslid het initiatief aan om de Rome Municipality II Staten-Generaal te starten met het opstellen
van richtlijnen voor het vaststellen van sociale beleidsprioriteiten in samenwerking met oudere burgers.
Het idee is om hun input en prioriteiten te verzamelen en
samen de richtlijnen op te stellen door zoveel mogelijk
rekening te houden met de behoeften en voorstellen van
de lokale oudere burgers om Rome Municipality II leeftijdsvriendelijker te maken.

De Staten-Generaal zijn voorzien in twee sessies van
elk twee uur, met een pauze ertussenin. De geselecteerde deelnemers zijn afkomstig uit het sociaal centrum
voor senioren van elke gemeente, vertegenwoordigers
van de derde sector en van de vakbonden van gepensioneerden.
Tijdens de eerste sessie, na de inleidende opmerkingen van de gemeente en een vraag- en antwoorduitwisseling, zullen inputfiches worden gebruikt om de huidige
situatie in kaart te brengen en voorstellen te verzamelen.
Tijdens de tweede sessie zal de gemeente voorgestelde richtlijnen presenteren, die zullen worden besproken,
gewijzigd en uiteindelijk goedgekeurd, ter attentie van
de gemeentevoorzitter en de uitvoering ervan.

"Bij de Staten-Generaal zal ik voorstellen
om meer fietspaden te maken, zelfs alleen
fietsplaatsen: fietsen is goed voor mijn
gezondheid, niet alleen voor het hebben van
minder luchtvervuiling"
Deelnemer uit Rome

Betrokken belanghebbenden

Bij de geplande en uitgevoerde proefactiviteiten waren
een aantal mensen, organisaties en instellingen betrokken waarmee AFE Activists relaties konden aanknopen en de vaardigheden konden vergroten. Onder
andere de volgende belanghebbenden waren erbij betrokken:
Vermogen om zich in te
Senioren
Raad, Senioren Bureau; Vrijwilligers Bureau
••
en Departement voor Demografie van de Gemeente;
••SPAR Supermarkt; Wiener Linien, een aanbieder van
openbaar vervoer in Wenen; Museum Belvedere;
ICOM.
••Hilfswerk Wien; musea, theaters en de opera; Rome
Municipality II afdeling sociaal beleid; Caritas; UISP
Sports for All; Italië's SPI - CGIL, de vakbond van gepensioneerden; de Anti-usury coalitie en de Digital
World Foundation, Politieafdeling, Rode Kruis Organisatie, Winkels en woningcorporaties, Departement
voor Stedelijke Ontwikkeling.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Een stad leeftijdsvriendelijk maken is een teaminspanning, die formeel wordt uitgevoerd met behulp van een top-down benadering door gekozen ambtenaren en het
stadsbestuur, volgens een goedgekeurde methodologie en richtlijnen van de WHO.
Het goede nieuws is dat veel van de diensten en middelen die een leeftijdsvriendelijke stad nodig heeft, al aanwezig zijn - ze moeten gewoon worden geïntegreerd en
beter worden verbonden.
Het project AFE Activists demonstreert de bottom-up benadering van leeftijdsvriendelijke omgevingen met de focus op bewustwording, verbeterde participatie
van oudere burgers en het opbouwen van vaardigheden op het gebied van belangenbehartiging.

De training die in het handboek wordt beschreven, is getest met min of meer actieve ouderen, maar kan worden aangepast aan en gebruikt door verschillende soorten organisaties met specifieke interesses - Seniorenraad, verenigingen van huiseigenaren, buurtgroepen, etc. De thema's van het curriculum die in de cursussen
werden gebruikt, werden geselecteerd voor oudere leerlingen. Ze kunnen worden
aangepast, uitgebreid of ingekort als reactie op de behoeften van de organisatie die
de training verzorgt.
Leeftijd geeft niet noodzakelijkerwijs de "typische" kenmerken van een groep
weer, aangezien er diversiteit is door achtergrond, interesses en ervaring. Leergroepen worden gevormd door het bereikte opleidingsniveau en door de interesse om
actief te zijn in een specifiek AFE-domein. Daarbij zal de cursus dienovereenkomstig
worden aangepast.
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Bewustwording van leeftijdsvriendelijke omgevingsdomeinen en het begrijpen
van de verschillen tussen leeftijdsvriendelijkheid en -onvriendelijkheid komt op de
eerste plaats, en pas daarna volgen acties op het gebied van belangenbehartiging
en activisme.
De optimale duur van de pilot-geteste workshops was drie uur met een koffiepauze.
De overdracht van informatie en kennis moet overvloedig worden geïllustreerd
met voorbeelden uit het Compendium of Good Practices en AFE Experience Handbook voor groepen die niet vertrouwd zijn met het concept van leeftijdsvriendelijke
omgevingen.
Slechte ICT-vaardigheden kunnen beperkend werken, omdat cursisten zich mogelijk niet bewust zijn van de verscheidenheid aan oplossingen en benaderingen die
ze kunnen gebruiken om hun interesses te uiten of hun problemen aan te pakken
(sociale media).
Voor groepen met een beperkte ervaring op het gebied van belangenbehartiging
kunnen bezoeken aan buurtgroepen of organisaties die in het veld actief zijn, nuttig
zijn.
Bepaalde onderwerpen uit de cursus kunnen worden overgebracht naar de opleidingen van maatschappelijk werkers, architecten en stedenbouwkundigen en naar
de professionele ontwikkelingsprogramma's voor maatschappelijk werkers.

TOOLBOX

Introductie Workshop
Introductie op het concept en de verschillende domeinen van leeftijdsvriendelijke omgevingen.

Activiteit 1

Doelen

Benodigd
materiaal

Hoe de activiteit
uit te voeren

Duur
Tips & Tricks
voor Trainers

Kenmerken van age-friendly cities (leeftijdsvriendelijke steden):
Hoe age-friendly is uw woonplaats?
De checklist Essentiële Features van Age-friendly cities ontwikkeld door de WHO introduceert de domeinen om leeftijdsvriendelijkheid te meten. De checklist zal de gedachten van deelnemers in beweging zetten over de leeftijdsvriendelijkheid van hun woonomgeving en helpt de uitdagingen te identificeren die om oplossingen vragen.

••Kopieën van de WHO checklist
••Een flipover met daarop de 8 domeinen aangegeven
Overhandig de WHO checklist aan de deelnemers en vraag hen om de twee belangrijkste issues voor elk domein aan te geven.
Kies twee mensen uit per domein en vraag hen naar de geselecteerde issues. Schrijf
deze vervolgens op de flipover en vraag de groep om commentaar gezien de situatie in
de eigen woonplaats.
30 minuten (10 minutes om de issues te bepalen, 20 minuten voor de discussie)
De checklist kan gedownload worden via deze link: http://www.who.int/ ageing/publications/Age_friendly_cities_checklist.pdf xiii

Reflectie op de behoeften van ouderen in eigen omgeving van de deelnemers

Activiteit 2

Doelen

Benodigd
materiaal

Hoe de activiteit
uit te voeren

Check je buurt!
Het doel van deze oefening is om bewust te worden van verschillende aspecten van
een leeftijdsvriendelijke openbare ruimte. Om de barrières en mogelijkheden in kaart te
brengen en goede en slechte voorbeelden te ontdekken in de eigen omgeving.

••Checklist voor een leeftijdsvriendelijke openbare ruimte
••Flipover met papier met schalen (0 to 10) for elk component
••Kaarten voor het leiden van de vergadering
Deelnemers ontvangen een richtlijn ("Unterwegs im Leben. Denkanstöße für eine alternsgerechte Gestaltung des öffentlichen Raums") met een lijst van criteria voor het creëren van
een leeftijdsvriendelijke openbare ruimte. De richtlijn verlicht 6 dimensies van leeftijdsvriendelijke openbare ruimten: lopen, bewegen met de fiets/auto/openbaar vervoer, oriënteren,
pauzeren, zich veilig voelen en deelnemen. Verder bevat het een checklist voor elke dimensie met verschillende aspecten/statements.
Deelnemers wordt gevraagd om hun eigen buurt te analyseren langs deze checklists en te
reflecteren op hun bevindingen: met z'n tweeën bespreken ze één dimensie (bijvoorbeeld
wandelen) en elke persoon beoordeelt elk aspect van de respectievelijke checklist op een
schaal van 0 tot 10 met betrekking tot hun eigen buurt.
Tot slot wordt elk onderdeel door twee personen beoordeeld. In de plenaire vergadering presenteert en beargumenteert elk paar zijn beoordelingen, een ander paar geeft commentaar.

Duur

60 minuten (reflectie in tweetallen voor 20 minuten, plenaire discussie 40 minutes

Tips & Tricks
voor Trainers

De gids in Duits kan hier worden gedownload: http://www.queraum.org/node/157xiv
De criteria in Engels zijn hier te vinden:
https://www.urbaging.ch/files/manifesto_EN.pdfxv
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Activiteit 3
Doelen
Benodigd
materiaal

Hoe de activititeit
uit te voeren

Duur

AFE Dobbelstenenspel
Om te reflecteren op de eigen omgeving
Dobbelstenen, vragen op kaarten
Definieer zes vragen, nummer ze en laat een dobbelsteen rollen. Elke keer als een deelnemer de dobbelsteen heeft, gooit deze eenmaal en beantwoordt vervolgens een vraag
die overeenkomt met het nummer.
Voorbeelden van vragen zijn:
••Wat is het beste in uw buurt?
••Waar bent u thuis trots op?
••Wat zou verbeterd moeten worden in uw buurt?
••Wat zou verbeterd moeten worden in uw huis?
Flexibel

Workshop 1
Reflectie op ouder worden, leeftijdsdiscriminatie en stereotypes

Activiteit 4
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Doelen

Benodigd
materiaal

Beelden van oud zijn
De behoeften van ouderen zijn divers en divers; daarom is het belangrijk om een
breed perspectief te hebben op "vergrijzing" en "ouderen".
••het nadenken over stereotypen die bepaalde verwachtingen wekken over de kenmerken en het gedrag met betrekking tot de ouderdom
••het krijgen van een divers idee van wie er oud is, wat betekent het om oud te zijn
••het erkennen van de uiteenlopende behoeften van oude mensen

••Afbeeldingen, advertenties, filmpjes met stereotypes van ouderen
••Alternatieve afbeeldingen, advertenties, filmpjes van ouderen
••Inspirerende films
••„Young at heart“: over een ouderenkoor
https://www.youtube.com/watch?v=CjnfoFg7i7g&t=6s

••“Und a jedes Leben is anders“: Oostenrijkse film
••“Blessing of Ageing” https://www.itsnicethat.com/articles/jenny-schweitzer-theblessings-of-ageing-film-170119

Hoe de activititeit
uit te voeren

Duur

Toon stereotypen van oude mensen en start een discussie met de volgende vraag:
••Welke stereotypen van ouderen worden uitgedragen via de media (pers, advertenties,
enz.)? Welke kenmerken en gedragspatronen laten ze zien of lokken ze uit?
••Welke effecten hebben leeftijdsstereotypen op gedachten en gedrag ten opzichte van
ouderen?
••Welke effecten hebben leeftijdsstereotypen op gedachten en gedrag van ouderen
zelf?
Laat wat materiaal zien met uiteenlopende beelden van oude mensen.
Vervolg de discussie en reflectie met vragen als:
••Op welke leeftijd worden mensen tegenwoordig als oud geclassificeerd?
••Zelfperceptie: wat betekent het om oud te zijn?
60 minuten

Activiteit 5

Doelen

Eerste indrukken

••Leren te zien hoe verschillend mensen zijn in hun eerste indrukken van anderen.
••Te verkennen hoe onze eigen geschiedenis onze eerste indrukken van anderen beïnvloeden.

••Bewust worden van hoe onze indrukken ons gedrag ten opzichte van andere mensen
beïnvloedt.

Benodigd
materiaal

••Plaatjes van tijdschriften met mensen die interessante, verschillende en treffende gezichten hebben.

••Knip de gezichten uit en plak deze bovenaan een vel papier, maar laat voldoende ruimte eronder. Voor iedere deelnemer één vel papier.

••Pennen, één per persoon

Hoe de activititeit
uit te voeren

Duur

Tips & Tricks
voor Trainers

Vraag de deelnemers in een kring te gaan zitten en deel een vel papier uit aan elke
persoon.
Vraag hen om naar de foto te kijken en hun eerste indruk van de persoon op te schrijven onderaan de pagina.
Vraag hen dan om de onderkant van het papier om te vouwen om te verbergen wat ze hebben geschreven en het blad door te geven aan de volgende persoon.
Vertel de deelnemers om naar een tweede foto te kijken en hun eerste indruk op te schrijven onder aan de pagina net boven de omslag, en dan de onderkant van het papier weer
om te vouwen om te verbergen wat ze hebben geschreven en het door te geven.
Herhaal dit totdat de papieren de cirkel rond zijn geweest en iedereen elk vel heeft gezien.
Vouw nu de papieren uit en laat iedereen de verschillende eerste indruk vergelijken.
Praat over wat er is gebeurd en wat je hebt geleerd:
••Als groep?
••Welke verrassingen waren er?
••Waarop baseerde je je eerste indrukken?
Vervolgens: beschrijf en deel de gevallen waarin je een totaal verkeerde eerste indruk
van iemand hebt gehad. Wat gebeurde er als gevolg daarvan? Wat heeft deze activiteit
over onszelf laten zien?
30 minuten
Voordat je begint, zorg ervoor dat iedereen de instructies begrijpt. Het zal nuttig zijn om
te laten zien waar de deelnemers moeten schrijven en hoe ze de onderkant van het papier
moeten vouwen.
Laat de papieren vrij snel rondgaan, laat de mensen niet te lang nadenken. Het is hun
eerste indruk die je wilt.
Vermijd het kiezen van foto's van beroemde mensen of beroemdheden.
Bron: Education Pack - All different, all equal”xvi
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Activiteit 6
Doelen

Benodigd
materiaal

Gesprek over ouder worden
Begin en over een gesprek met de deelnemers over ouder worden om uit te vinden
welke AFE domeinen het meest belangrijk zijn voor hen. Tevens aandacht voor de
behoeften en verwachtingen gerelateerd aan dat domein.

••Origami Chatterbox/geluksvoorspeller vantevoren bereid (zie voorbeeld), één per
2 deelnemers

••Post-it stickers
••Een groot vel papier / bord om de post-its op te plakken
Verdeel de groep in paren.
Elk paar krijgt een chatter box.

Hoe de activiteit
uit te voeren

De ene partner bedient de chatter box, de andere partner kiest de kleur. De operator
bedient de chatter box en leest de vraag. De andere partners beantwoorden de vraag.
De luisterende partner schrijft de sleutelwoorden uit het antwoord op post-its.
De partners wisselen rollen uit.
Post-its worden in één van de 8 AFE-domeinen op het bord geplakt.
De activiteit wordt afgesloten met een groepsdiscussie.

Duur
Tips & Tricks voor
Trainers
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30 minuten (10 minuten voor de chatter box, 20 minuten voor discussie)
Het chatterbox template kan hier worden gedownload: https://www.communities.qld.
gov.au/seniors/queensland-age-friendly-community/age-friendly-toolkit/tools-resources/chatterbox-toolxvii (Page 45)
Deze activiteit is ook geschikt voor het uitvoeren van interviews met jongeren over
ouder worden.

Reflectie op mogelijke rollen en activiteiten van belangenbehartigers/activisten

Activiteit 7
Doelen
Benodigd
materiaal

Hoe de activiteit
uit te voeren

Verschillende rollen van belangenbehartigers

••Na te denken over de verschillende rollen van een belangenbehartiger
••Om voorkeuren van deelnemers te bediscussiëren ten aanzien van rollen of activiteiten van een belangenbehartiger

Afbeeldingen van belangenbehartigingssituaties (op een flipover), flipover vellen en
pennen
Er zijn vier foto's van pleitbezorgers/activisten gekozen, bijvoorbeeld
••Iemand spreekt namens een andere persoon, bijvoorbeeld door te zeggen dat een
andere persoon die aan de balie staat te wachten om te worden bediend voor u
staat
••Advocaten voor de rechtbank om zijn/haar cliënt te verdedigen
••Activisten in actie
••Iemand die folders verspreidt

De foto's worden in elk van de vier hoeken van de kamer getoond.
Elke deelnemer kiest de foto, die hem/haar het meest aanspreekt en staat ervoor.
Nu bespreken ze wat ze leuk/niet leuk vinden aan de rol van de pleitbezorger op de
foto, wat er zo bijzonder is aan de getoonde situatie en of ze zich dit soort situaties
herinneren, enz.
Ze schrijven hun bevindingen op een flip-over naast elk plaatje,.

Duur

40 minuten

Reflectie op burgerbetrokkenheid en participatie

Activiteit 8
Doelen
Benodigd
materiaal

Hoe de activiteit
uit te voeren

Burgerschap lens

••Te reflecteren op de vormen van burgerbetrokkenheid en participatie.
••De meest geschikte vormen van activiteit te identificeren.
Afbeeldingen die verschillende vormen van burgerbetrokkenheid en participatie weergeven: afgedrukt of digitaal, tijdschriften, infographics, flipovers en pennen.
Geef de deelnemers enkele definities van burgerbetrokkenheid en -participatie.
Illustreer voorbeelden van burgerparticipatie door middel van foto's/video's/infographics (stemmen, vrijwilligerswerk, deelnemen aan groepsactiviteiten, gemeenschappelijk tuinieren)
Geef een lijst met activiteiten ter illustratie van burgerparticipatie, bijvoorbeeld:
••Vrijwilligerswerk doen.
••Werken aan een gemeenschapsproject.
••Geld bijdragen aan een sociale groep of zaak.
••Naar een gemeenschaps- of buurtvergadering gaan.
••Werken voor een sociale groep of zaak.
••Bewustwording creëren voor een gemeenschapsprobleem waar je om geeft.
••Naar lokale sport- of culturele evenementen gaan.
••Werken namens een sociale groep of zaak.
••Het bijwonen van een gemeenteraadsvergadering of openbare hoorzitting.
••Het circuleren van een petitie voor een kandidaat of probleem.
••Contact opnemen met een openbare ambtenaar of een politieke partij.
••Stemmen bij een verkiezing.
••Schrijven van een brief aan de redactie over een lokaal onderwerp.

Vraag de deelnemers om een cirkel te tekenen met een kruis in het midden en schrijf
een vorm van persoonlijke deelname in elke hoek van de cirkel.
Vraag de deelnemers om na te denken over de voordelen die burgerparticipatie biedt
aan de gemeenschap en aan de deelnemer persoonlijk.

Duur
Tips & Tricks voor
Trainers

40–60 minuten
Onderzoeksvragen gebruikt voor het maken van indexen over burgerbetrokkenheid,
burgeremancipatie mogen gebruikt worden: http://www.civitas.lt/en/research/civic-empowerment-index/xviii
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Reflectie op persoonlijke aanleg ten opzichte van participatie

Activiteit 9

Hoe politieke besluiten te beïnvloeden?

••Bewustwording van de verschillende manieren en methoden om een leeftijdsvrienDoelen

Benodigd
materiaal

delijke omgeving te bevorderen
••Aanmoediging om nieuwe manieren van beïnvloeding van politieke beslissingen
te beoefenen
••Inzicht in het eigen niveau van betrokkenheid

••Resultaten van een representatieve enquête over politieke participatie
••Speldenmuur en poster met items van politieke participatie
••Lijmpunten die overeenkomen met het aantal items voor elke deelnemer
De resultaten van een representatieve enquête over politieke participatie worden geïdentificeerd (voorbeeld voor Duitsland: https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/user_upload/Politik_beleben__Buerger_beteiligen.pdf).

Hoe de activiteit
uit te voeren

Er worden punten van belang geselecteerd, bijvoorbeeld deelname aan verkiezingen,
een referendum, een politieke partij, een lobbygroep, een burgeractiecomité, een online
enquête of petitie, een demonstratie, een adviesgroep voor lokale beleidsmakers. Deze
items staan in het midden van een affiche.
De deelnemers aan de workshops wordt gevraagd om hun stippen aan de rechterkant
te plakken, als ze deze methode al hebben geoefend of er wel mee instemmen. Als ze
zich daarvan onthouden, plakken ze hun stip aan de linkerkant van het item. Het is aan
te raden om de speldenmuur in een discrete ruimte te plaatsen en de oefening uit te
voeren tijdens de koffiepauze wanneer er meer privacy is.
Wanneer het onderzoek is afgerond, worden de resultaten samengevat en vergeleken
met de representatieve resultaten. Aangezien AFE Activisten waarschijnlijk meer betrokken zijn bij welzijnskwesties, kan hun niveau van betrokkenheid hoger zijn dan dat
van het grote publiek.
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Illustratie

Duur

Koffiepauze (aanbevolen voor het onderzoek)
15 minuten voor het rapporteren van de resultaten

Beoordeling van ideeën voor mogelijke acties

Activiteit 10
Doelen
Benodigd
materiaal

Hoe de activiteit
uit te voeren

SWOT analyse van mogelijke acties
Voorgestelde ideeën of aanpassingen van een huidige goede praktijk in de lokale
setting te leren beoordelen

••Een plakbord voor elk idee dat beoordeeld gaat worden
••Kaarten in verschillende kleuren
••Pennen
Die deelnemers die reeds geslaagde initiatieven hebben uitgevoerd, presenteren hun
activiteit door de doelen, gezette stappen en uitkomsten hiervan te verduidelijken. De
andere deelnemers beoordelen de volgende aspecten op kaarten van verschillende
kleuren:
Positief

Negatief

Intern

Sterktes

Zwaktes

Extern

Mogelijkheden

Bedreigingen

Voor elk initiatief worden de kaarten in de specifieke sectie geplaatst en toegelicht
door de auteurs (indien niet vanzelfsprekend).
De resultaten geven de algemene beoordeling van elke activiteit weer en maken het
mogelijk om na te denken over welke maatregelen genomen hadden kunnen worden
om de aandacht te richten op de sterke punten en de mogelijkheden en tegelijkertijd
de zwakke punten en bedreigingen te verminderen.

Mogelijkheden

Sterktes

Zwaktes

Duur

Bedreigingen

Sterkte-Mogelijkheid
strategieën
Welke van de sterktes zou
gebruikt kunnen worden
om de mogelijkheden van
het initiatief te optimaliseren?

Sterkte-Bedreiging
strategieën
Hoe kunnen de sterktes
worden gebruikt om de
bedreigingen voor het initiatief te minimaliseren?

Zwakte-Mogelijkheid strategieën
Wat zou kunnen worden
gedaan om de zwaktes
te minimaliseren om de
mogelijkheden van het
initiatief te benutten?

Zwakte-Bedreiging
strategieën
Hoe kunnen de zwaktes
worden geminimaliseerd
om de bedreigingen voor
het initiatief te vermijden?

10 minutes for the explanation of the method
10 minutes for the presentation of each initiative
20 minutes for the assessment and drafting of strategies for each initiative
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Mogelijke thuisopdracht na workshop 1

Activiteit 11

Doelen
Benodigd
materiaal

Hoe de activiteit
uit te voeren

Zelfstudie en team building oefening
Het bieden van de mogelijkheid voor deelnemers om een team te bouwen en nauw
samen te werken aan een grappige en uitdagende activiteit
Oefening om technologieën te gebruiken

••Smart phones
••Laptop, projector en scherm
Deelnemers krijgen een thuisopdracht om een foto te maken die gebruikt wordt voor de
voorpagina van een lokale krant, tijdschrift, projectbrochure, enz.
De foto zal op een van de AFE-domeinen slaan (het domein kan door het team worden
gekozen of door de trainer aan elk team worden gegeven).
De taak van de deelnemer is om een foto te maken met alle leden van het team. Deze
foto moet het best het gekozen onderwerp weergeven en er zo professioneel mogelijk
uitzien. De enige twee regels zijn dat iedereen op de foto moet staan en dat iedereen
betrokken moet zijn bij het proces.
De foto's worden door de teams gepresenteerd tijdens de volgende workshop.

Duur
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Tips & Tricks
voor Trainers

10 minuten per foto voor de presentatie en review
10 minuten voor reflectie door het team
De trainer kan het team de volgende vragen stellen om te helpen bij de reflectie:
••Hoe hebben ze gecommuniceerd?
••Waren er leiders tijdens de hele activiteit?
••Heeft iedereen de kans gekregen om betrokken te zijn?
••Waren er meningen over het hoofd gezien?
••Met welke moeilijkheden werden ze geconfronteerd?
••Welke frustraties waren er eventueel?
••Hoe voelden ze zich gedurende de hele activiteit?
••Wat werkte?
••Wat werkte niet?
••Hoe gelukkig zijn ze met het eindresultaat?
••Wat zouden ze de volgende keer anders doen?

Workshop 2
Onderzoeksmethoden

Activiteit 12
Doelen
Benodigd
materiaal

Hoe de activiteit
uit te voeren

Voorbeeld van een enquête onder ouderen
Om een voorbeeld van een onderzoek onder ouderen te laten zien
Prints van de vragenlijsten voor iedere deelnemer, post-its, een bord of een groot vel
om de post-its op te plakken, met daarop de AFE domeinen
Deel de prints van de vragenlijst uit aan de deelnemers. Introduceer het concept van
beoordelingsschalen (Likert-schaal) en leg uit hoe u de antwoorden kunt markeren. De
voorbeeldvragenlijst is gegroepeerd onder de acht AFE-domeinen met 2 of 3 vragen
in elk domein die moeten worden beoordeeld en één vraag die in eigen woorden moet
worden beantwoord.
Vraag de deelnemers om de antwoorden op de prints te beoordelen en het antwoord
in eigen woorden te schrijven op de post-it die door het domeinnummer 1 tot 8 wordt
gemarkeerd.
Analyseer de antwoorden en voer daarna een groepsdiscussie.

Tips & Tricks
voor Trainers

Voorbeeld
vragenlijst

Het vragenlijst voorbeeld is afkomstig uit Queensland: an age-friendly community
toolkit (p. 37, see ref. 17 in Bibliography)
De trainers mogen andere voorbeelden van vragenlijsten gebruiken of vragenlijsten
van hun steden/organisaties.
In dit onderzoek wordt gevraagd naar uw perceptie van leeftijdsvriendelijkheid. Omcirkel
uw reactie op de stellingen en beantwoord de vragen in uw eigen woorden.
1. Buitenruimtes en gebouwen
Onze buitenruimtes en gebouwen leveren een positieve bijdrage aan ouderen.
Sterk oneens / Oneens / Noch akkoord, noch oneens / Akkoord / Sterk akkoord
Ouderen voelen zich veilig als ze rondlopen.
Sterk oneens / Oneens / Noch akkoord, noch oneens / Akkoord / Sterk akkoord
Vraag: Wat zijn uw suggesties die onze buitenruimtes en gebouwen kunnen verbeteren?
2. Vervoer
Het openbaar vervoer is betaalbaar.
Sterk oneens / Oneens / Noch akkoord, noch oneens / Akkoord / Sterk akkoord
Het openbaar vervoer is betrouwbaar.
Sterk oneens / Oneens / Noch akkoord, noch oneens / Akkoord / Sterk akkoord
Het openbaar vervoer is toegankelijk.
Sterk oneens / Oneens / Noch akkoord, noch oneens / Akkoord / Sterk akkoord
Vraag: Wat zijn uw suggesties die ons transportsysteem kunnen verbeteren?
3. Huisvesting
Er is betaalbare huisvesting beschikbaar die is ontworpen om tegemoet te komen aan de
veranderende behoeften van ouderen.
Sterk oneens / Oneens / Noch akkoord, noch oneens / Akkoord / Sterk akkoord
Er zijn goed geplaatste woningen beschikbaar die zijn ontworpen om tegemoet te komen
aan de veranderende behoeften van ouderen.
Sterk oneens / Oneens / Noch akkoord, noch oneens / Akkoord / Sterk akkoord
Vraag: Wat zijn uw suggesties om de huisvesting te verbeteren?
4. Maatschappelijke participatie
Ouderen worden ondersteund om deel te nemen aan evenementen en sociale activiteiten
die hun behoeften ondersteunen.
Sterk oneens / Oneens / Noch akkoord, noch oneens / Akkoord / Sterk akkoord
Vraag: Wat zijn uw suggesties voor het verbeteren van de sociale participatie?
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Voorbeeld
vragenlijst

5. Respect en sociale inclusie
Ouderen worden gerespecteerd in de gemeenschap.
Sterk oneens / Oneens / Noch akkoord, noch oneens / Akkoord / Sterk akkoord
Ouderen worden betrokken bij gemeenschapsactiviteiten en -evenementen.
Sterk oneens / Oneens / Noch akkoord, noch oneens / Akkoord / Sterk akkoord
Vraag: Heeft u suggesties om het respect en de sociale integratie te verbeteren?
6. Burgerparticipatie en werkgelegenheid
Ouderen worden ondersteund om in loondienst te werken.
Sterk oneens / Oneens / Noch akkoord, noch oneens / Akkoord / Sterk akkoord
Ouderen worden ondersteund bij het aannemen van vrijwilligersposities als ze daarvoor kiezen.
Sterk oneens / Oneens / Noch akkoord, noch oneens / Akkoord / Sterk akkoord
Ouderen zijn betrokken bij besluitvormingsprocessen die op hen van invloed zijn.
Sterk oneens / Oneens / Noch akkoord, noch oneens / Akkoord / Sterk akkoord
Vraag: Wat zijn uw suggesties om de burgerparticipatie en de werkgelegenheid voor
ouderen te verbeteren?
7. Communicatie en informatie
Ouderen worden voorzien van nuttige informatie.
Sterk oneens / Oneens / Noch akkoord, noch oneens / Akkoord / Sterk akkoord
Ouderen worden tijdig geïnformeerd.
Sterk oneens / Oneens / Noch akkoord, noch oneens / Akkoord / Sterk akkoord
Ouderen worden voorzien van toegankelijke informatie.
Sterk oneens / Oneens / Noch akkoord, noch oneens / Akkoord / Sterk akkoord
Vraag: Wat zijn uw suggesties om de communicatie met en informatie voor ouderen te
verbeteren?
8. Gemeentelijke steun en gezondheidsdiensten.
Er zijn gemeentelijke steun en gezondheidsdiensten beschikbaar om ouderen in staat
te stellen in hun eigen huis te blijven wonen.
Sterk oneens / Oneens / Noch akkoord, noch oneens / Akkoord / Sterk akkoord
Vraag: Wat zijn uw suggesties om de ondersteuning van de gemeenschap en de gezondheidsdiensten te verbeteren?
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Bedankt voor het invullen van onze enquête

Duur

20 minuten voor de activiteiten, 20 minuten voor de discussie

Belanghebbenden identificeren

Activiteit 13
Doelen
Benodigd
materiaal

Hoe de activiteit
uit te voeren

Stakeholder Analysis
To identify all of the people and groups who can help you realise your idea and prioritise
who you want to work with, learn more about and start testing ideas with.
Flipover, gekleurde post-its, pennen en markeerstiften
Stap 1. Leg de begrippen publiek en stakeholders uit aan de deelnemers. Stel de
vragen:
••Wie wordt door de kwestie geraakt?
••Wie zou kunnen profiteren van de verandering?
••Wie is hier al mee bezig en zou een bondgenoot kunnen worden?
••Wie kan het idee ondersteunen?
••Wie kan het idee dwarsbomen?
Teken een raster op een flip-over met categorieën belanghebbenden: individuen, groepen, organisaties, gemeentelijke instanties.
Vraag de deelnemers om te denken aan stakeholders voor hun idee/project, schrijf elk
van hen op een plakbriefje en plak het briefje in de juiste categorie kolom.
Stap 2. Gebruik een flip-over met getekend Venndiagram (drie overlappende cirkels) om
de relaties tussen de verschillende stakeholders te laten zien. Gebruik de categorieën:
••Getroffen door de kwestie;
••Gemotiveerd om te handelen;
••Kan de verandering beïnvloeden.
Vraag de deelnemers om de post-its te hergroeperen met geïdentificeerde stakeholders
volgens de nieuwe categorieën.
Stakeholders die in de overlappende gebieden vallen, zullen de belangrijkste mensen/
organisaties zijn om mee te handelen.
Sluit af met een reflectie met de deelnemers over de stakeholders die de volgende
vragen beantwoorden:
••Wie moet geïnformeerd worden over wat, hoe en wanneer?
••Wie moet geraadpleegd worden over wat, hoe en wanneer?

Duur

90 minuten (30 minuten voor stap 1, 30 minuten voor stap 2 en 30 minuten voor de reflectie)

Tips & Tricks
voor Trainers

Benadruk het brainstormaspect van de activiteit, zodat zoveel mogelijk belanghebbenden worden geïdentificeerd om de meest haalbare belanghebbenden voor het project
op een rijtje te zetten. Vraag de deelnemers om (thuis) bij de genoemde organisaties/
instellingen te zoeken naar daadwerkelijke mensen die gecontacteerd zouden kunnen
worden voor verdere betrokkenheid van de stakeholders.
Nuttige bronnen met een downloadbaar Venn diagram (pagina 77): https://mobilisationlab.org/wp-content/uploads/2019/03/CA-define-final.pdfxix
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Actieplan

Activiteit 14

Doelen

Benodigd
materiaal

Actieplan
Deze activiteit helpt de deelnemers inzicht te krijgen in de planning van acties om
een idee te realiseren:
••het belang te begrijpen van het hebben van een actieplan om het doel te bereiken.
••de belangrijkste onderdelen van een actieplan kennen;
••de voordelen van een actieplan kennen.
Foto’s, tijdschriftenknipsels die activiteiten illustreren die nodig zijn om een actieplan
te maken. Gekleurde post-its, flipover, pennen en markeerstiften.
Laat een set van beelden zien die een gewone levenssituatie illustreren die een actieplan
nodig heeft, bijvoorbeeld een bruiloftsfeest, een verbouwing van het huis, een weekendje
weg, een stuk verwaarloosd land omgetoverd tot een gezellige groene plek, enz.
Vraag de deelnemers een beeld te kiezen dat ze leuk vinden.
Vraag de deelnemers om na te denken over de activiteiten, de tijd en de middelen die
nodig zijn om het eindresultaat te bereiken.
Teken een plan van aanpak op de flipover (of open de pagina met het reeds getekende
raster) met daarin: algemeen doel, activiteiten, tijdsbestek, beschikbare middelen/talenten, benodigde middelen/kosten/ondersteuning.

Hoe de activiteit
uit te voeren

Vraag de deelnemers wat de prioriteiten voor verandering zijn die het meest voor hen
opkomen in termen van een leeftijdsvriendelijke omgeving. Deze prioriteiten moeten
op de plakbriefjes worden geschreven en naast het algemene doel op het plannetje
worden geplaatst.
Vraag de deelnemers om zich op te splitsen in groepen om te werken aan de prioriteit die
voor alle leden van de groep aanvaardbaar is. Elke groep krijgt een actieplansjabloon.
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Nodig de deelnemers uit om in kleine groepjes te brainstormen welke activiteiten zullen
worden ondernomen, wanneer, wie verantwoordelijk zal zijn, wie betrokken zal zijn,
welke ondersteuning zal worden bereikt, welke middelen nodig zijn.
Alle items worden op plakbriefjes geschreven en bijgevoegd in de desbetreffende kolommen van het actieplan.
Nodig een vertegenwoordiger van elke groep uit om hun actieplan te presenteren.

Duur

90 minuten (30 minuten voor uitleg van de activiteit en de beelden op te plakken, 30
minuten voor de brainstorm, 30 minuten voor de presentaties)
Voorbeeld van een actieplan:

Tips & Tricks
voor Trainers

Beoogd resultaat:
Activiteiten

Tijdspad:

Verantwoordelijke

Start:

persoon:

Finish:

Middelen, kosten:

Mogelijke thuisopdracht na workshop 2

Activiteit 15

Doelen

Benodigd
materiaal

Verzamelen van lokale verhalen
Storytelling versterkt onze relaties en bewaart de geschiedenis van onze gemeenschappen. Als we luisteren naar de ervaringen van onze buren, kunnen we elkaar
beter begrijpen, wat het makkelijker maakt om projecten en problemen samen uit te
werken.
Een tafel met twee stoelen en mogelijk een luistercabine
User account op een social network, zoals Facebook, Instagram
Deelnemers krijgen een thuisopdracht om verhalen uit hun buurt te verzamelen.

Hoe de activiteit
uit te voeren

De opdracht is om een onbekende persoon uit de buurt tegen te komen (tijdens het
uitlaten van een hond, zittend op een bankje in het park / bij een bushalte, op de markt,
in een garageverkoop, etc.), een gesprek aan te gaan en een verhaal van die persoon te
krijgen.
Het opzetten van een luistercabine kan nuttig zijn: zoek een plekje met wat voetgangersverkeer, zet een tafel en twee stoelen op en maak een bordje met daarop "Laten we
praten!”
Een lokale gemeenschapsgroep aansluiten op sociale netwerken is een andere optie.
Deelnemers worden aangemoedigd om vrienden te maken met een aantal groepsleden
en een verhaal van hen te krijgen via messaging.

Duur
Tips & Tricks
voor Trainers

Onbeperkt voor het verzamelen van de verhalen. 30 minuten in de volgende workshop
om samenvattingen te presenteren.
Adviseer deelnemers de vragen uit workshop 1 en 2 te gebruiken.
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Workshop 3
Leren over en discussiëren over pleitbezorgingsinstrumenten

Activiteit 16
Doelen
Benodigd
materiaal

Pleitbezorgingsinstrumenten bediscussiëren
Het identificeren, uitleggen en discussiëren over pleitbezorgingsinstrumenten

••Een plak- of prikbord om elk initiatief te kunnen beoordelen
••Kaarten in 4 verschillende kleuren
••Pennen
Verschillende pleitbezorgingsinstrumenten worden op een prikbord of in een powerpointpresentatie geschreven, bijvoorbeeld

Hoe de activiteit
uit te voeren

••Pers
••Petitie aan de administratie/politiek
••Protest/demonstratie
••Netwerken
••Bezoek bestuursvergaderingen gemeenteraad en maak gebruik van uw recht om in
te spreken

••Aan politici en beleidsadviseurs laten zien hoe het werkt bij het gebruik van een
rollator of een rolstoel

••Laat aan politici en beleidsadviseurs zien hoe het werkt als iemand doof of blind is
••Organiseer een referendum
••Maak gebruik van folders en posters om de stem te laten horen
••Organiseer een sit-in
••Organiseer jezelf in een bestuur
34

Bespreek de vraag: Welk instrument kan het best worden gebruikt in welke situatie?

Duur

30-45 min.

Reflectie en evaluatie workshop

WORKSHOP FEEDBACK FORMULIER
We zijn erg geïnteresseerd in hoe u de workshops heeft ervaren. Graag 10 minuten
van uw tijd om ons te helpen toekomstige workshops te verbeteren. Dank u zeer!

1.

Organisatie van de training

Ja

Redelijk

Weet
niet

Matig

Nee

Ja

Redelijk

Weet
niet

Matig

Nee

1.1 Informatie vooraf aan de workshops was helder.
1.2 De samenstelling van de groep is goed.
1.3 De duur en timing was goed.
1.4 De zaal en inrichting was goed (stoelen, licht, etc.).

2. Inhoud en methoden
2.1 De workshops hadden een duidelijke structuur.
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2.2 De onderwerpen waren goed geselecteerd.
2.3 De workshop methoden waren ondersteunend.
2.4 De bijdragen en presentaties waren goed te begrijpen.
2.5 De workshopinhoud was interessant en aantrekkelijk.
2.6 Er was voldoende ondersteuning aanwezig.

3.

Resultaten en eigen inbreng

3.1 Mijn kennis over leeftijdsvriendelijke omgevingen is
verbeterd. .
3.2 Door voorbeelden uit andere landen heb ik suggesties
ontvangen voor mijn eigen activiteiten.
3.3 Ik heb over de wijzen en mogelijkheden voor participatie
geleerd. .
3.4 Mijn kennis van lobbyen en public relations in het belang van
ouderen is verbeterd.
3.5 Mijn motivatie is verstrekt om andere ouderen aan te
moedigen hun belangen te behartigen. .
3.6 De workshops hebben me aangemoedigd om te werken voor
het algemeen belang.

Ja

Redelijk

Weet
niet

Matig

Nee

4. Wat is het belangrijkste dat u geleerd heeft?

5. Welke onderwerpen zult u gebruiken en toepassen in de toekomst?

6. Welke ondersteuning zou u hierbij willen hebben in de toekomst?
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7. Heeft u nog nadere opmerkingen of aanvullingen?

8. Persoonlijke data

Mijn leeftijd en geslacht:
jonger dan 60

60 – 69 jaar

vrouw

man

70 – 79 jaar

80+

Ik laat mijzelf zien ten opzichte van anderen: kruis elk relevant hokje aan:
als een individu

lid van een
ouderenorganisatie

lid van een andere
vereniging of organisatie

Gedurende de laatste drie jaren nam ik deel in volwassenonderwijs (behalve AFE Activists):
enkele keren
Mijn laatste betaalde beroep was:

eens

nooit

Aanvullende vragen voor feedback / ongestructureerd interview
1. Wat was de belangrijkste les die u heeft geleerd?
2. Wat vond u het leukst aan de ervaring en waarom?
3. Hoe zou u anderen opleiden of bewust maken van dit onderwerp?
4. Wat was het meest uitdagende/provocerende onderwerp?
5. Waar zou u na deze workshop/training mee willen experimenteren en wie zou u daarbij
moeten betrekken?
6. Heeft iets u verrast? Zo ja, wat?
7. Voelt u de behoefte om te reageren op wat u heeft geleerd? Hoe?
8. Is er iets gebeurd waardoor u zich ongemakkelijk voelde? Zo ja, wat, en waarom denkt u
dat het u zo heeft laten voelen?
9. Hoe zou wat u geleerd heeft uw leven/werk kunnen beïnvloeden?
10. Wat zou u uw leeftijdsgenoten over dit onderwerp kunnen leren? Hoe kunt u uw
collega's betrekken?
11. Als u een lezing over dit onderwerp zou geven, hoe/wat zou u dan anders doen?
12. Op basis van wat u heeft geleerd, wat is de kleinste stap die u kunt nemen om een
positieve verandering teweeg te brengen?
13. Welke onbeantwoorde vragen heeft u? Wat wilt u nog meer weten of ontdekken?
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