
Den Haag is in 2015 als eerste Nederlandse stad toegetreden tot het netwerk van Age-friendly Cities  van de We-
reldgezondheidsorganisatie (WHO). Toetreding was, naast de ambities, mogelijk vanwege de rijke geschiedenis 
en ervaring die de stad heeft op het gebied van ouderenbeleid. Het beleid en alle activiteiten en initiatieven vor-
men samen ‘Den Haag seniorvriendelijke stad’. Het doel van Den Haag seniorvriendelijke stad is een gemeente 
te zijn waar Haagse ouderen prettig en waardig oud kunnen zijn en waarin zij vitaal, veerkrachtig en betrokken 
kunnen blijven. Binnen de gemeente werken lokaal bestuur, zorg- en welzijnsorganisaties, ondernemers en vele 
betrokken inwoners samen aan dit doel. 

Dit boek neemt u mee vanaf de 14e eeuw en beschrijft de Haagse geschiedenis rondom ouderen aan de hand 
van vele ervaringen. U komt met woord en beeld te weten wat Den Haag seniorvriendelijke stad is en wat het 
betekent voor de Haagse ouderen. Daarnaast is een studie naar de Haagse ouderenzorg van 1355 tot 1967 opge-
nomen, zodat helder wordt waaruit de zorg voor Haagse ouderen voortkomt. Het omvangrijkste deel  gaat over 
de ontwikkelingen van de jaren 70 tot nu. Dit is met behulp van vele betrokkenen opgetekend aan de hand van 
verhalen en herinneringen. Tot slot komen de verantwoordelijk Haagse wethouders aan het woord in dit boek 
met een reflectie op hun beleidskeuzen.

Het boek is bedoeld als inspiratie voor toekomstige initiatieven, doet recht aan al het initiatief in het verleden en 
geeft een samenhangend beeld van de ontwikkelingen rondom de zorg voor en participatie van Haagse ouderen.
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Den Haag is op vele manieren een broedplaats en startpunt 
geweest van nieuwe ontwikkelingen in de ouderenzorg. 
Lang was Den Haag de meest vergrijsde stad van het land 
en dat vroeg om creatieve oplossingen en inzet van velen 
– nu is Den Haag een jonge gemeente waar nog steeds 
een actief ouderenbeleid wordt gevoerd. Met een verdub-
beling van het aantal 75-plussers richting 2040 hebben de 
stad en inwoners er alle belang bij om te blijven werken aan 
een seniorvriendelijke stad waar het prettig ouder worden is. 

In Den Haag is het vanzelfsprekend dat Hagenaars zich 
inzetten voor ouderen en de opeenvolgende Haagse 
bestuurders die verantwoordelijk zijn voor het ouderen- 
beleid hebben dit ook gestimuleerd. We staan hier 
echter vaak pas bij stil als andere steden bij ons op 
bezoek komen en het initiatief roemen (en overnemen). 

De afgelopen jaren zijn er van verschillende initiatieven 
jubilea geweest. Veel initiatiefnemers en betrokkenen zijn 
met pensioen gegaan. Dit zijn mensen die initiatief namen 
door in te spelen op behoeften en mogelijkheden in tijden 
van vergrijzing en beperkte middelen. Het is jammer dat 
de kennis over de intenties en het ontstaan, de successen, 
maar ook de mislukkingen van deze initiatieven verdwijnt. 
Kennis die goed gebruikt kan worden om succesvolle inzet 
voor en door de ouderen in de toekomst mogelijk te maken. 

Een groep initiatiefnemers is daarom aan de slag gegaan 
om deze kennis op te halen. Tijdens bijeenkomsten in het 
Haags Historisch Museum zijn tal van ontwikkelingen 
gememoreerd en vele Haagse parels herontdekt. Met hier 

een grondige historische analyse op los te laten gaan, zou 
men jaren bezig zijn. Door gesprekken te voeren met direct 
betrokkenen, onder leiding van Jan Booij, Lex Noyon en Bob 
Meerstadt, is er toch een lijn ontstaan. De lijn is op basis 
van persoonlijke herinneringen van betrokkenen ontstaan 
en beschreven. Het keuzeproces dat daaraan ten grond-
slag lag is arbitrair maar weldoordacht. Ook hebben Joost 
van Vliet, Nienke van Doesburg, Ellen Beeldman en Rosa 
Bilkes bijgedragen in een stuk over de zorg in Den Haag 
nu en in vroegere tijden. In gesprek met de wethouders die  
verantwoordelijk waren voor het ouderenbeleid van de laatste 
twintig jaar, zijn de intenties en daden van mijn voorgangers 
opgetekend. Marion Duimel en Ingrid Meijering hebben 
vervolgens het boek samengesteld en vormgegeven.  

Ik dank alle betrokkenen voor hun inzet. Het resultaat is een 
boek dat een aanzet wil geven om met elkaar verder vorm te 
geven aan Den Haag als seniorvriendelijke stad. Een boek 
dat u een beeld schetst van de intenties van Hagenaars met 
goede ideeën, durf en inzet. Een boek ook waaruit lessen 
kunnen worden geleerd en hopelijk nieuwe inzichten en  
initiatieven kunnen ontstaan. Een boek dat Hagenaars, jong 
en oud, uitdaagt zich uit te spreken over wat voor hen prettig 
ouder worden in Den Haag betekent en wat zij hiervoor 
kunnen en willen doen. En natuurlijk een boek waarmee we 
laten zien trots te zijn op onze gezamenlijke inzet voor de 
Haagse ouderen.

Wethouder Stedelijke economie, Zorg en Havens

voorwoord
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Op dit moment voltrekt zich langzaam maar zeker een  
verandering in de stad. Het is te zien aan het door de 
jaren heen groeiende aantal ouderen op de boulevard van  
Kijkduin, genietend op een terras. Aan ouderen die bij- 
kletsen op het Loosduinse Hoofdplein, op de elektrische fiets 
rijden door Escamp, met de rollator boodschappen doen op 
de Haagse Markt, koffiedrinken in de supermarkt. Het is de 
vergrijzing die het straatbeeld langzaam verandert.

Den Haag is steeds meer ouderen rijk. Waren er anno 
2016 ruim 73.000 65-plussers, in 2040 gaan we richting de 
118.000. De stad moet hierop ingericht zijn, want ouderdom 
komt soms met gebreken. Een derde van de huidige Haagse 
ouderen ervaart een beperking in het dagelijks leven. Hier-
door kunnen er problemen ontstaan met bijvoorbeeld het 
huishouden, maar ook met vervoer en daarvan afhankelijke 
ontmoetingen. 

De gemeente wil dat het voor iedereen mogelijk is om volop 
mee te kunnen doen. Daarom is Den Haag als eerste Neder-
landse stad aangehaakt bij het wereldwijde concept ‘Age 
Friendly Cities’ (AFC) ofwel ‘Seniorvriendelijke steden, van 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO: World Health 
Organization). Er zijn acht domeinen (bijvoorbeeld huis- 
vesting, mobiliteit en sociale participatie) waarop een stad 
zich zo optimaal mogelijk kan inrichten. Dit allemaal in nauwe 
samenwerking met ouderen en ouderenorganisaties.

Voordat Den Haag zich aansloot als seniorvriendelijke stad 
in 2015 was het gemeentebestuur natuurlijk al decennia 
bezig om de stad zo prettig mogelijk te maken voor senioren. 

In dit boek gaan we terug in de geschiedenis. We nemen u 
mee vanaf het jaar 1355, toen het vooral de kerken en rijke 
particulieren waren die zich het lot van (arme) ouderen aan-
trokken. Bij de veranderingen die plaatsvonden tussen de 
jaren ’70 en nu staan we wat langer stil en beschrijven we de 
zogenoemde ‘parels’ uit het Haagse ouderenbeleid. 

Na deze terugblik bekijken we wat er op dit moment voor 
initiatieven plaatsvinden in de stad en wat ouderen daarvan 
vinden. We lichten er acht uit, passend bij de acht domeinen 
van de seniorvriendelijke stad. Tot slot komen de vijf wet-
houders aan het woord die ouderenbeleid in hun portefeuille 
hadden tussen 1989 en nu. Hoe kijken zij terug op het ouderen- 
beleid en hoe zien zij de toekomst? Tussen de hoofdstuk-
ken door staan acht portretten van Hagenaars. Het zijn voor- 
beelden van hoe de acht domeinen van de seniorvriendelijke 
stad in het dagelijkse leven tot uiting komen. 

Doel van dit boek, zoals Karsten Klein in het voorwoord al 
schrijft, is kennis en ervaringen uit het verleden bewaren, 
ze gebruiken voor de toekomst, en mensen uitnodigen tot 
gesprekken, waarmee we gezamenlijk verder invulling gaan 
kunnen geven aan Den Haag als seniorvriendelijke stad. 

Voor we teruggaan naar het jaar 1355 diepen we in deze 
inleiding het concept Age Friendly Cities van de WHO 
nader uit. Daarna gaan we in op de Haagse insteek van 
de seniorvriendelijke stad. Hoewel ouderenbeleid of de 
aandacht voor seniorvriendelijke stad niet specifiek leeftijd- 
gebonden is, geven we voor een duidelijk beeld eerst de  
Haagse situatie van 65+ers in cijfers weer. 

inleiding den haag 
seniorvriendelijke stad

Ouderen in Den Haag
In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw gold Den Haag als 
meest vergrijsde stad van Nederland. Vanaf medio jaren 90 
ontstond een vergroening. Hoewel de stad relatief jong is, 
neemt de laatste jaren het aantal 65+ers weer toe. Ook in 
de komende jaren zal het aantal 65-plussers blijven groeien, 
van 73.000 in 2016 naar 118.000 in 2040.1 Deze toename 
gaat relatief sneller dan de groei van de totale Haagse  
bevolking, waardoor de vergrijzing zal toenemen. 

Het aantal mannen groeit harder dan het aantal vrouwen, 
waardoor het aandeel mannen binnen de groep ouderen toe-
neemt. Deze ontwikkeling zal zich de komende jaren verder 
voortzetten. Maar de groep vrouwen is en blijft de komende 
jaren groter dan de groep mannen.

Met de groei van het aantal 65-plussers, groeit ook het aantal 
huishoudens met aan het hoofd een 65-plusser. De meerder-
heid (bijna 60%) van deze huishoudens zijn eenpersoons-
huishoudens. Ook in de komende jaren zal dit de grootste 
groep blijven.

In 2016 had 29% van de Haagse 65-plussers een migranten-
achtergrond. De verwachting voor de komende jaren is, dat 
dit aandeel verder zal toenemen, tot bijna 33% in 2021. De 
grootste groep migrantenouderen is nu nog de groep van 
Indonesische herkomst. In 2021 zal de groep ouderen van 
Surinaamse herkomst de grootste zijn.

Ongeveer 60% van de Haagse ouderen heeft een handicap 
of chronische ziekte. Daarnaast ervaart ongeveer 33% van 
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hen een beperking in het dagelijks leven. De helft van de 
ouderen voelt zich eenzaam of niet van betekenis voor een 
ander.2 Kanttekening hierbij is dat dit percentage ook hoog 
ligt voor andere leeftijdsgroepen. 

Er komen tot slot steeds meer 100-plussers in de stad. Het 
college van burgemeesters en wethouders reikt steeds vaker 
een bloemstuk uit aan een honderdjarige. In het vijfde deel 
van dit boek, waarin Haagse wethouders reflecteren op 
ouderenbeleid, noemt Karsten Klein dit een mooie indicator 
voor de toegenomen leeftijdsverwachting in de stad.

Aantal 100-plussers in Den Haag
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initiatieven en oplossingen van burgers zelf. Ontmoeting, 
samen een (verantwoorde) maaltijd gebruiken, sporten 
en samen theater maken, gebeurt meer en meer, en daar 
hoeven instellingen helemaal niet tussen te zitten. 

Het loslaten van bepalen wat goed is voor een ander door 
de aandacht te richten op wat de ander zelf wenst, vindt ook 
plaats op het gebied van gezondheid. De laatste jaren is 
meer en meer het besef ontstaan dat zorg niet zozeer het ant-
woord moet zijn op de medische anamnese van een dokter, 
maar dat zorg en participatie het antwoord moet zijn op de 
vraag wat de persoon zelf nodig heeft om gezond te zijn. 
Hierbij wordt de positieve definitie van gezondheid gehan-
teerd, namelijk: Positieve gezondheid is het vermogen zich 
aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van 
de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.3 

Ram Ramlal, oud-wethouder, geeft in het slothoofdstuk van 
dit boek in lijn hiermee aan: we moeten van aandacht voor 
zorg naar aandacht voor wat iemand wenst. Voor ouderen 
vertaalt dit zich in vragen als: Wat is voor mij belangrijk? Hoe 
tevreden ben ik hierover?4

Ouderen die waar mogelijk eigen verantwoordelijkheid 
nemen en eigen keuzes maken, dat past goed bij het concept 
seniorvriendelijke stad. Dat gaat ervan uit dat ouderen ook 
echt deelnemen aan de ideevorming, besluitvorming en 
uitvoering rondom de seniorvriendelijke stad. Het gaat om 
samen mét ouderen de stad beter maken, en niet meer vóór 
ouderen. De invulling van de acht domeinen die de WHO 
onderscheid, zijn dan ook in wereldwijde focusgroepen met 
ouderen tot stand gekomen. 

Van verzorgend naar faciliterend
Niet alleen verandert de groep -steeds langer levende- 
ouderen zelf, ook de zorg voor ouderen is door de jaren heen 
veranderd. In vorige eeuwen werden voorzieningen voor 
ouderen opgezet om hen bij ziekte en armoede te onder-
steunen. De initiatieven van toen zijn de instituten en wetten 
van nu. Later verschoof vraag en aanbod van zorg van 
specifieke ouderenzorg naar een brede zorgstructuur voor 
iedereen. De huidige Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) maakt geen onderscheid naar leeftijd, het gaat puur 
om het compenseren van een tekort. 

De overheid is van verzorgend steeds meer opgeschoven 
naar faciliterend. Of, zoals de titel op pagina 76 in dit boek 
luidt, ‘van betutteling naar zelfstandigheid’. Ouderen volgen 
dezelfde beweging. Zij nemen steeds meer eigen verant-
woordelijkheid en regie. Ook komen er steeds meer ideeën, 
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een ideale stad, die betekenisvol is voor alle mensen, zowel 
voor jong als oud. Oud-wethouder Bert van Alphen stelt op 
pagina 119 aansluitend dat ouderenbeleid dan ook niet puur 
vanuit leeftijd vorm moet worden gegeven. Als je aansluit bij 
de doelstellingen van de WHO ben je een stad die vriendelijk 
is voor iedereen.

Wereldwijd hebben inmiddels 500 steden zich aangemeld 
bij het Age-Friendly City netwerk van de WHO. Elke stad in 
dit netwerk geeft haar eigen kleur en accent aan het komen 
tot een seniorvriendelijke stad en daar kan veel van worden 
geleerd in de andere steden. In Den Haag ligt het accent op 
vitaliteit. In Nederland zijn tot nu toe twee steden aangeslo-
ten: Den Haag en Amsterdam. De verwachting is dat meer 
steden zich zullen aansluiten.5 6

 

Age Friendly Cities en Active Ageing
De aanleiding voor de WHO om zich in te zetten voor senior- 
vriendelijke steden heeft te maken met twee wereldwijde 
belangrijke trends: de verstedelijking en de vergrijzing. In 
2030 zal wereldwijd ongeveer 60% van de mensen in een 
stedelijke omgeving wonen. Door de vergrijzing maken 
ouderen een steeds groter deel van de samenleving uit en 
ze worden bovendien ook steeds ouder. Daarnaast zullen 
ouderen steeds vaker langer zelfstandig thuis blijven wonen. 

Volgens de WHO moeten de uitdagingen van de vergrijzing 
tegemoet getreden worden met ‘active ageing’ ofwel actief 
ouder worden. Daarbij gaat het niet alleen om beweging en 
sport. Het begrip is veel breder dan dat. Active ageing is 
een levenslang proces dat ten goede komt aan gezondheid, 
participatie en veiligheid op oudere leeftijd. De kern is dat 
mensen actief participeren op sociaal, economisch, cultureel, 
spiritueel en maatschappelijk gebied en daar vooral niet 
mee stoppen naarmate ze ouder worden. Blijven deelnemen 
draagt bij aan het doel van active ageing: komen tot een 
hogere kwaliteit van leven en leefplezier. 

De stad kan active ageing stimuleren door de mogelijkhe-
den daartoe te optimaliseren. De acht domeinen geven daar 
handvatten voor. Als de leefomgeving ondersteunend en 
faciliterend ingericht is, kunnen de lichamelijke en sociale 
veranderingen die gepaard gaan met ouder worden gecom-
penseerd worden. De stad is vriendelijk voor ouderen in al 
hun diversiteit, hoe zelfstandig of hulpbehoevend ze ook 
zijn. Eigenlijk is leeftijd niet eens relevant voor seniorvriende-
lijke steden. Als iedereen meedoet, ontstaat er min of meer 

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

Het tweede domein is mobiliteit. Het is een 
belangrijk domein, omdat het een belangrijke 
voorwaarde is om mee te kunnen doen aan 
activiteiten en om gebruik te kunnen maken 
van veel publieke voorzieningen. Het domein 
mobiliteit bevat verschillende aspecten, van 
veilig, betrouwbaar en betaalbaar openbaar 
vervoer tot seniorvriendelijke vervoers- 
middelen. 

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

Sociale participatie is verbonden 
met een goede gezondheid en leefplezier. 
Meedoen met sociale, culturele en spiritu-
ele activiteiten samen met de omgeving,  
vrienden en familie, maakt het voor ouderen 
mogelijk om hun kennis en kwaliteiten te 
gebruiken, zich gerespecteerd en gewaar-
deerd te voelen en om goede vriendschappen 
te onderhouden. Belangrijk zijn de betaal-
baarheid van de activiteiten, de toeganke-
lijkheid, de mogelijkheden om mee te doen, 
promotie en bewustzijn van de activiteiten en 
het aanpakken van eenzaamheid.

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

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

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

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

8 domeinen
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paar maanden ouderen op zodat door de jaren heen een beeld 
is ontstaan. Daarnaast zijn focusgroepen bevraagd en zijn 
wijkateliers en mystery guests actief. De Stedelijke Ouderen- 
commissie organiseert wijkbijeenkomsten om de resultaten 
te bespreken. Op de linkerpagina staat de ‘meetlat voor een 
seniorvriendelijk Den Haag’, samengesteld aan de hand van 
de nulmeting door TNO in 2015.

Betrokkenheid van ouderen krijgt ook vorm door een actieve 
bijdrage van de ouderen zelf. De gemeente organiseert hier-
voor acties om het initiatief in de stad naar boven te halen, 
te laten zien en te verbinden. De Maand van de Vitaliteit en 
de Haagse Vitaliteitsawards hebben vanaf 2015 tot en met 
2017 al honderden activiteiten, initiatieven en ideeën opge- 
leverd, voor alle domeinen van het AFC-model. Elke inwoner of  
organisatie in Den Haag kan initiatieven indienen die volgens 
hem de stad seniorvriendelijker maken. Op deze manier 
denken de inwoners van Den Haag zelf mee en worden er 
activiteiten en oplossingen bedacht die gedragen worden 
door de burgers zelf. 

Tot slot vormen huisbezoeken en de inzet van de ouderen-
consulenten een belangrijke impuls in de vitaliteit en zelf-
standigheid van ouderen. De consulenten, werkzaam bij de 
diverse welzijnsorganisaties, voeren hun gesprekken met de 

Haags ouderenbeleid
Den Haag geeft invulling aan het Age-Friendly City model 
van de WHO met het ‘Actieprogramma Den Haag senior-
vriendelijke stad 2015-2018’. De ambitie, zoals beschreven 
in het door de raad vastgestelde programma, is oudere  
Hagenaars te stimuleren zo lang mogelijk actief en vitaal te 
blijven, zich zo min mogelijk eenzaam te voelen en in een 
veilige omgeving te kunnen wonen met toegankelijke en 
passende voorzieningen. Het stimuleren van vitaliteit wordt 
als een belangrijke voorwaarde gezien om ouderen zelfstan-
dig te laten wonen en om eenzaamheid tegen te gaan. De 
gemeente geeft samen met de ouderen en initiatiefnemers, 
zoals maatschappelijke initiatieven, zorg- en welzijnsinstel-
lingen, scholen en universiteiten vorm aan deze ambitie.7

ACTIEVE BIJDRAGE VAN OUDEREN
In navolging op het uitgangspunt van de WHO dat ouderen 
zelf nauw betrokken zijn bij de seniorvriendelijke stad, wordt 
hen geregeld gevraagd wat voor hen belangrijk is om vitaal 
te blijven in de stad. Op basis van deze uitspraken kan het 
aanbod van bijvoorbeeld culturele instellingen, maatschap-
pelijke initiatiefnemers, de inrichting van de stad en het 
publieke aanbod aangepast worden. Het Haags ouderen- 
panel, waarvan de rapportages te vinden zijn op denhaag.nl 
en verkrijgbaar via de Stedelijke Ouderen Commissie, belt elke 
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ouderen altijd op basis van de vraag wat de ouderen zelf 
belangrijk vinden in het leven. De hulpverlening is gericht op 
het verhogen van de tevredenheid daarvan. Het ouderen-
werk heeft samen met de Leyden Academy on Vitality and 
Ageing een speciale gesprekstechniek ontwikkeld en deze 
wordt in 2017 breed ingezet.8 

Communityvorming
De gemeente stimuleert eigen verantwoordelijkheid en initi-
atief ook met behulp van community-vorming. Een commu-
nity wordt hierbij gezien als een gemeenschap waar mensen 
zich rondom een bepaald thema met elkaar verbinden. In 
Den Haag hebben we met Divers Den Haag (over diversi-
teit en cultuursensitiviteit), Platform Doodgewoon Den Haag 
(over waardigheid en aandacht voor sterven en nabestaan) 
en de Community tegen eenzaamheid (over preventie van 
eenzaamheid) resultaten geboekt door met deze min of meer 
informele gemeenschappen kennis te genereren en te delen, 
initiatief te nemen en ongedachte combinaties van aanbod 
te realiseren. 

Ook rondom aandacht voor en steun aan zelfstandig 
wonende inwoners met geheugenproblemen en hun 
mantelzorgers regisseert de gemeente een wijkgerichte  
community-aanpak door vanuit laagdrempelige centra 
voor ontmoeting (‘De Haagse ontmoeting’) in elk stadsdeel 
dementievriendelijke wijken te realiseren. Dit betekent onder 
meer aandacht voor het vergroten van het bewustzijn over 
dementie bij de mensen in de stad, het blijven betrekken van 
mensen met dementie bij sociale activiteiten, maar ook de 
inrichting van de openbare ruimte. Zo kan het gebruik van 

herkenningspunten mensen met dementie helpen zich beter 
te oriënteren. Bij de Haagse ontmoeting kunnen kwetsbare 
ouderen en hun mantelzorgers terecht voor steun, ontmoeting,  
activiteiten, informatie en instructie. In de centra worden in 
samenwerking met wijkorganisaties, bedrijven en vereni-
gingen activerende programma’s uitgevoerd die leefplezier 
bevorderen, vitaliteit stimuleren en ouderen in hun netwerk 
ondersteunen. De Haagse ontmoeting is voortgekomen uit 
de vele opvangvoorzieningen die veelal op initiatief van 
bewoners of instellingen door de jaren heen ontstaan zijn, 
van opvang voor Haagse Surinamers tot en met opvang voor 
mensen met dementie.

Tot slot is het Centrum voor Groepswonen opgericht ten 
behoeve van het verzamelen en overdragen van kennis 
en hulp vanuit ervaring bij groepswonen. Dit centrum is  
ontstaan op basis van de ervaring van de vele groepswoon- 
initiatieven in de stad.

INITIATIEVEN
De focus op vitaliteit levert een breed spec-
trum van initiatief op. Op tal van plekken 
kunnen ouderen terecht, op basis van hun 
interesses. 

Zo zijn er levensverhalenavonden waar 
ouderen en studenten levensverhalen uit-
wisselen en optekenen (Resto VanHarte en 
de Haagse Hogeschool), Verhalentafels en  
Digitales, waar ouderen met elkaar aan de 
slag gaan met diverse media om een bepaalde 
ontwikkeling in kaart te brengen en als film te 
presenteren (Bibliotheek Den Haag), ouderen-
theater- en muziekgroepen (Hekgolf, Holland 
Dance, Florence Bands en Het Grijze Koppen 
Orkest), Ipadcafé’s en computercursussen 
voor en door ouderen en vele nieuwe beweeg-
activiteiten zoals de Granny Hiphop. 

Met diverse TVseries op TV West (‘Nog lang 
niet versleten’ en ‘Goud voor Oud’) wordt aan-
dacht gegeven aan deze initiatieven zodat 
kijkers gemotiveerd worden ook aan te sluiten 
en actie te ondernemen. 

Op diverse grote wijkbijeenkomsten en zelfs 
stadsbrede bijeenkomsten voor wel 1000 
ouderen, tijdens de Maand van de Vitaliteit, 
de Vitaliteitsawards, rond kerst of rondom 
thema’s als Veiligheid en Vitaliteit wordt 
telkens zeer gerichte aandacht en mogelijk-
heden gegeven voor verbinding, voorlichting 
en vitaliteit. 
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Leeswijzer
Dit boek bestaat uit vijf delen. Deze inleiding (pagina 6 tot en met 17), 
met een beschrijving van het AFC-model en active ageing van de WHO 
en een beschrijving van het huidige beleid aan de hand van een korte 
omschrijving van de demografie. Deze inleiding is samengesteld door 
Ellen Beeldman en Nienke van Doesburg na afloop van hun stage bij de 
gemeente Den Haag vanwege de Master Vitality and Ageing van het 
LUMC, in samenwerking met Marion Duimel (GetOud) en Elisabeth de 
Vries (Gemeente Den Haag) en Joost van Vliet (de Haagse Hogeschool).

Het tweede deel (pagina 20 tot en met 25) gaat over ouderenzorg in 
Den Haag van 1355 tot 1967. Dit deel is geschreven door Rosa Bilkes van 
het Haags Historisch Museum. De foto’s in dit deel komen uit diverse 
archieven waaronder het Haags Gemeentearchief.

In deel drie (pagina 28 tot en met 87) leest u over de ontwikkelingen, 
trends, hoogte- en ook enkele dieptepunten in het Haagse ouderen-
beleid vanaf de jaren zeventig. Mede met hulp van veel betrokkenen 
in bijeenkomsten en gesprekken zijn tientallen verhalen en ‘parels’  
verzameld. Dit deel is vervolgens samengesteld door Bob Meerstadt, 

Lex Noyon, Jan Booij en Carla van den Bergen. De tekst is van Carla 
van den Bergen en Lex Noyon. De foto’s bij dit deel zijn betrokken uit 
diverse archieven.

Deel vier (pagina 90 tot en met 107) gaat over Den Haag seniorvrien-
delijke stad aan de hand van beschrijvingen van acht Haagse initia-
tieven in de acht domeinen van de WHO en de beleving en opbrengst 
daarvan voor de Haagse ouderen. Dit deel is samengesteld door Ellen 
Beeldman en Nienke van Doesburg. Hiertoe zijn diverse projecten en 
initiatieven bezocht die zich hadden aangemeld voor de Vitaliteits- 
awards. 

Tot slot blikken de betrokken wethouders, die ouderenbeleid in hun 
portefeuille hadden, in het vijfde deel (pagina 110 tot en met 119) terug 
op hun ervaringen met het ouderenbeleid in Den Haag, opgetekend 
door Elisabeth de Vries. Daarnaast zijn door het hele boek ter illus-
tratie van de acht domeinen acht foto’s van ouderen in relatie tot één 
van de domeinen opgenomen. Deze zijn gemaakt door GetOud.

 

AFBEELDINGEN in dit hoofdstuk:
• P.8/9: Burgemeester drs. F.G.L.L. Schols en zijn echtgenote 
bezoeken de 100-jarige mevrouw Pieternella Hoos-Vrolijck in het ver-
pleeghuis van de Stichting Mechropa, 1981. Foto: Robert Scheers.
• P.10: Breiende dames bij de afsluiting Maand van de Vitaliteit in 
theater Dakota, 2016. Foto: Sebastiaan Nederhoed.
• P.12: Meetlat voor een seniorvriendelijk Den Haag, 2015. TNO. 
• P.13: Kick-Off Den Haag seniorvriendelijke stad, 2015. Foto:  
D’article Enterprise B.V. 
• P.14 boven: Vitaliteitsawards 2017. Foto: Sebastiaan Nederhoed.
• P.14 midden: Ateliers Florence/ Koorenhuis, 2016. Foto:  
Christopher A Dominic.
• P.14: beneden: Groepsfoto winnaars Vitaliteitsawards 2017. Foto: 
Sebastiaan Nederhoed.
• P.15: Lunch ter ere van de start van de Maand van de Vitaliteit en 
viering Nationale Ouderendag, 2015. Foto: D’article Enterprise B.V. 
• P.16/17: Diner in het stadhuis ter ere van de start van de Maand 
van de Vitaliteit, 2016. Foto: D’article Enterprise B.V. 

voetnoten:
1. Haagse Ouderenmonitor 2017.
2. Onderzoek van de GGD in het kader van het actieprogramma 
seniorvriendelijke stad. 
3. Concept van positieve gezondheid, Machteld Huber, 2012.
4. Joris Slaets in Actieprogramma Den Haag seniorvriendelijke stad 
2015-2018.
5. Global Age-friendly Cities: A Guide - WHO, 2007. 
6. De seniorvriendelijke stad, Netty Van Triest en Joost van Vliet, 
Geron, juni 2017.
7. Actieprogramma Den Haag seniorvriendelijke stad.
8. Deze Life and Vitality Assessment, kortweg LAVA-tool genoemd, is 
een instrument waarmee oudere mensen hun eigen vitaliteit kunnen 
meten. Hiermee verkrijgen ze inzicht in de kwaliteit van leven zoals 
zij die zelf ervaren en helderheid over de thema’s die zij belang-
rijk vinden. Op basis hiervan kunnen persoonlijke doelen worden 
gesteld om het welbevinden te behouden en/of vergroten en kan 
een plan worden gemaakt om deze doelen te realiseren.
 

over de auteurs van dit hoofdstuk:
Elisabeth de Vries is beleidsadviseur bij de gemeente Den Haag.

Joost van Vliet is Hogeschooldocent, sociaal gerontoloog en pro-
jectmanager bij De Haagse Hogeschool. 

Ellen Beeldman en Nienke van Doesburg zijn afgestudeerd aan de 
Universiteit Leiden in de master Vitality and Ageing.

Marion Duimel is mede-oprichter van Stichting GetOud.

figuren:
• P 7: Figuur aantal 65-plussers. Bronnen: http://www.volkstellin-
gen.nl/ en www.statline.cbs.nl 
• P 7: Figuur prognose 65-plussers in Den Haag. Bron: Bevolkings-
prognose Den Haag 2017, Gemeente Den Haag, DSO/PSO.
• P 8: Figuur 100-plussers. Bron: www.denhaag.buurtmonitor.nl
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publieke 
ruimte

Domein:

In een seniorvriendelijke stad is de omgeving prettig en schoon, evenals de openbare 
gebouwen. 

Rene werkt bij het Veeg- en Straatbedrijf Den Haag. Elke dag zorgt hij voor een schoon 
straatbeeld in Segbroek. Hij is een bekend gezicht in de buurt en maakt vaak een 
praatje met de buurtbewoners. Meneer Hagdewsing vindt het heerlijk wonen in zijn 
straat. Hij is blij dat zijn straat elke dag weer netjes is dankzij Rene en zijn team en 
dat er voldoende bankjes in zijn buurt zijn om af en toe op uit te rusten als hij naar de 
winkelstraat gaat. 

Den Haag is sinds 2015 aangesloten bij het wereldwijde concept ‘seniorvriendelijke stad’. 
Er zijn acht domeinen waarop een stad zich optimaal kan inrichten: zie ook pagina 11.
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Seniorenwoningen, aanleunwoningen, verpleeghuizen 
en ziekenhuizen – het is tegenwoordig allemaal vanzelf-
sprekend. Zelfs mantelzorgwoningen zijn te koop als 
kant-en-klaar bouwpakket voor in de tuin. Vroeger wer-
den ouderen veel meer aan hun lot overgelaten. De rol die 
de overheid nu speelt in de zorg lag eeuwenlang vooral 
bij de kerk en bij rijke particulieren die zich uit liefdadig-
heid ontfermden over (arme) oude mensen. Dit hoofdstuk 
neemt u mee langs een deel van de geschiedenis van de 
Haagse ouderenzorg.

Sint Nicolaasgasthuis: 
het eerste ziekenhuis in Den Haag
De meeste voorbijgangers zullen het niet opmerken, maar 
vanaf de straat is het nog te zien: de poort van het eerste 
ziekenhuis in Den Haag. De poort omlijst de ingang van het 
gebouw op Amsterdamse Veerkade 15. Het uit natuursteen 
gehouwen wapen van Albrecht van Beieren met aan weers-
zijden een man en een vrouw met een kruk bekroont de 
poort. Bovenaan op de gevel is nog goed ‘Sint Nicolaasgast-
huis’ te lezen. Het pand werd aan het begin van de twintigste 
eeuw gebouwd en de zeventiende-eeuwse poort is afkom-
stig van het oorspronkelijke Sint Nicolaasgasthuis dat rond 
1355 werd opgericht door de Hollandse graaf Willem V. Hij 
kocht een huis waarin armen en zieken die thuis geen ver-
zorging hadden, tijdelijk onderdak en zorg konden krijgen. In 
het gebouw aan de Gasthuissteeg (de latere Grote Halstraat) 
stonden zes bedden. 

Rond 1400 liet zijn broer Albrecht van Beieren een kapel aan 
het gasthuis bouwen die was gewijd aan Sint Nicolaas. Het 
gasthuis vertienvoudigde hierdoor zijn capaciteit zodat er 

zestig mensen konden worden opgenomen. De verzorging 
van ouderen, wezen, zieken en gehandicapten had prioriteit. 
Daarnaast was er een zaal bestemd voor bedelaars en zwer-
vers die een nacht mochten blijven. 

ouderenzorg in den haag
van 1355 tot 1967

Pest- en Dolhuis
Na verloop van tijd werden meer zorginstellingen geopend. 
Zo werd rond 1500 bij de Sint Antoniuskapel (op de hoek van 
het Slijkeinde met de Vleerstraat) een ziekenhuis gebouwd 
voor mensen die leden aan de pest. In 1607 werd het zieken-
huis uitgebreid met een afdeling voor zwakzinnigen en kreeg 
het de naam Pest- en Dolhuis. Over het algemeen werd er 
weinig zachtzinnig omgegaan met de patiënten. De kamers 
waren donker en vuil en van privacy was geen sprake. Soms 
werden de zieken zelfs tegen betaling als attractie op de ker-
mis tentoongesteld. 

Van Leprooshuis tot Proveniershuis
Net als veel andere steden had Den Haag ook een  
Leprooshuis voor mensen met lepra. Uit angst voor besmet-
ting werden deze huizen aan de rand van de stad gebouwd. 
Het Haagse Leprooshuis stond op een afgesloten terrein 
tussen het huidige Groenewegje en het Rijswijkseplein, waar 
nu het Huygenspark ligt. De straat langs het terrein waar de 
patiënten vrij mochten lopen, dankt nog altijd zijn naam aan 
hen: het Zieken. Gedurende de zeventiende eeuw daalde 

het aantal patiënten; lepra kwam steeds minder voor. Maar 
aan bewoners geen gebrek. Er schreven zich steeds meer 
‘proveniers’ in, mensen die tegen betaling van een aanzien-
lijk bedrag een plekje kochten om hun laatste levensjaren 
comfortabel door te brengen. Een soort verzekering voor een 
zorgeloze, oude dag. De instelling werd daarom later ook 
wel het Proveniershuis genoemd, een verzorgingshuis avant 
la lettre. 
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Oude Mannenhuis 
In 1773 opende in de Oude Molstraat het Oude Mannen-
huis, opgericht op initiatief van Jacob Frederik van Beieren 
van Schagen, een verre nazaat van Albrecht van Beieren. 
De eerste bewoners waren 24 mannen van 60 jaar en ou-
der die lid waren van de Nederduits Gereformeerde Kerk. 
De commensalen, zoals de bewoners heetten, moesten 50 
gulden entreegeld betalen. Een relatief laag bedrag, dat 
vooral werd gebruikt om begrafenissen van bewoners te 
bekostigen. Naast dit bedrag moesten de mannen ook een 
bijbel, een aantal voorgeschreven kledingstukken en linnen-
goed meenemen. Bij binnenkomst werd hun bagage hierop 
gecontroleerd. In het begin ontvingen de mannen jaarlijks 
een slaapmuts en een paar schoenen. De bezittingen van 
een commensaal gingen na zijn overlijden over op het gast-
huis. Omdat het ook weleens gebeurde dat bewoners delen  
van hun bezit al hadden weggegeven aan bezoekende  
familieleden, werd hierop steeds scherper toezicht gehouden.  

Bewoners mochten alleen bezoek ontvangen met toestem-
ming van de binnenvader of -moeder, een kinderloos echt-
paar dat de leiding had over de dagelijkse praktijk in het huis. 
Op overtreding van deze regel stond sinds 1805 vier weken 
huisarrest. Door ander wangedrag, zoals dronkenschap of 
onderling vechten, konden bewoners een blok aan hun been 
verwachten of zelfs tijdelijke opname in het Dolhuis. Bewo-
ners mochten ook geen eten en drinken meenemen naar hun  
eigen kamer. De maaltijd werd gezamenlijk genuttigd in de 
eetzaal, met voor- en achteraf bijbelvoordrachten en gebeden.  

Liefdadigheidshofjes
In die tijd bevonden zich verspreid over de stad ook al ver-
schillende liefdadigheidshofjes, opgericht door de kerk 
of door rijke particulieren. Zo besloten de Heilige Geest-
meesters in 1616 tot oprichting van het Heilige Geesthofje 
aan de Paviljoensgracht. Deze hofjes waren vaak bedoeld 
voor (oude) arme mensen. In de reglementen van sommige  
hofjes werden heel specifieke doelgroepen opgenomen. 
Neem bijvoorbeeld het hofje aan de Juffrouw Idastraat dat 
in 1606 werd gesticht uit de nalatenschap van de rijke Flo-
ris van Dam. Aanvankelijk waren alleen ongetrouwde, oude 
vrouwen welkom in dit hofje.

Sinds de Middeleeuwen waren er in Den 
Haag enkele chirurgijns actief. Mensen 
konden bij hen terecht voor het laten 
wegsnijden van wratten, aanleggen van 
verbanden, aanzetten van gebroken lede-
maten en voor clysma’s. Ook deden chirur-
gijns aderlatingen: door het afnemen van 
bloed uit een bepaalde ader dacht men een 
ziekte of aandoening te kunnen genezen. 
Rijke mensen lieten een dokter langs- 
komen. Die voelde hun pols, hield hun urine 
tegen het licht en gaf een aanbeveling voor 
een dieet of een aderlating. Om de kans op 
resultaat te vergroten, schreven zij zoveel 
mogelijk geneesmiddelen voor. Langza-
merhand professionaliseerden chirurgijns 
en dokters zich en werden er bijvoorbeeld 
examens ingesteld. Toezichthouders van 
het gilde mochten praktijkruimtes binnen-
vallen en konden zo eventuele kwakzalvers 
op heterdaad te betrappen. De dokters 
stegen in aanzien en steden hadden er 

graag één of meer in dienst. De medische 
kennis ontwikkelde zich snel, maar deson-
danks stond de dokter vaak nog machte-
loos: bij een ernstige ontsteking in een arm 
of been was amputatie in de meeste geval-
len de enige remedie. Wie dit overkwam, 
was gedoemd tot de bedelstaf. 

Het idee dat het Haagse stadsbestuur zijn 
inwoners moest voorzien van een groot 
ziekenhuis werd pas aan het begin van de 
negentiende eeuw serieus besproken. Na 
enkele jaren in een al snel te klein pand 
op de Koediefstraat te zijn gevestigd, 
verhuisde het ziekenhuis in 1823 naar een 
groot gebouw aan de Zuidwal met ruimte 
voor 60 bedden. Het was een belangrijk 
begin, maar dit Burgergasthuis was nog 
ver verwijderd van onze huidige opvatting 
van een goed ziekenhuis. Arme mensen die 
geen verzorging aan huis konden betalen, 
kwamen hier terecht. Maar goed aange-

schreven stond het Burgergasthuis niet. 
Patiënten kregen slechte maaltijden en 
werden verzorgd door hardhandige oppas-
sers die geen idee hadden van hygiëne. Ook 
werden patiënten niet in een operatie- 
kamer maar in de ziekenzaal geopereerd, 
wat voor de overige patiënten ook geen 
pretje moet zijn geweest. 

Het Burgergasthuis verhuisde in 1865 naar 
een nieuw gebouw aan de Zuidwal en ging 
verder als het Gemeenteziekenhuis. In de 
decennia daarop openden er ook andere 
ziekenhuizen. Pas tegen 1900 werden er in 
plaats van oppassers verpleegsters aan-
gesteld die een beroepsopleiding hadden 
gevolgd. Sindsdien is de kwaliteit van de 
zorg alleen toegenomen. En gelukkig maar. 

cHirurgijns en
Ziekenhuizen
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Concurrentie van grotere instellingen maakte het lastig voor 
het gasthuis om het hoofd boven water te houden. Net als 
het Oude Mannenhuis kreeg ook het Sint Nicolaasgasthuis 
te maken met een bewonerstekort. In 1964 verhuisden de 
laatste bewoonsters en eindigde de lange geschiedenis van 
het gasthuis. Uiteindelijk hebben de bestuurders van het 
Oude Mannenhuis en van het Sint Nicolaasgasthuis elkaar 
toch nog gevonden. In 1967 openden zij via de Stichting  
Aelbrecht van Beieren een nieuw verzorgingshuis aan de 
Theo Mann-Bouwmeesterlaan. Zo werd de geschiedenis van 
de twee oude instellingen voortgezet in een nieuw jasje.

De bewoners kregen klusjes toebedeeld om zichzelf nuttig 
te maken. Zo werden de bewoners geacht per toerbeurt hun 
zieke medebewoners te wassen en op hen te passen. Vanaf 
1802 werd deze regel enigszins verlicht en waren bewoners 
van 80 jaar of ouder vrijgesteld van de nachtwake bij zieke 
bewoners. Broodbakken werd overigens al snel uitbesteed, 
mogelijk vanwege het matige resultaat.

Met de tijd werden de regels minder streng, steeg het com-
fort en kregen de commensalen zo nu en dan – wanneer er 
bijvoorbeeld een schenking was ontvangen – een extraatje 
aangeboden, zoals een boek, een feestelijke maaltijd of 
een rijtoer. Het Oude Mannenhuis bleef bestaan tot ver in 
de twintigste eeuw. De laatste bewoners verlieten het huis in 
1979. De instelling kampte toen met onderbezetting en het 
pand voldeed niet meer aan de wettelijke eisen. Ook veran-
derde de maatschappelijke opvatting. Men vond het achter-
haald dat het gasthuis uitsluitend voorzag in de opvang van 
mannen, temeer omdat er sprake was van een groot vrou-
wenoverschot binnen de ouderenzorg. 

Erfenis leeft voort 
Het Sint Nicolaasgasthuis deed na al die eeuwen nog steeds 
dienst, al was de aandacht vanaf de zestiende eeuw ver-
schoven naar de opvang van ouderen. Sinds 1848 manifes-
teerde het gasthuis zich als de vrouwelijke tegenhanger van 
het Oude Mannenhuis. Er werden alleen maar vrouwelijke 
commensalen opgenomen. Het bestuur van beide gasthui-
zen sprak weleens over een fusie, maar verder dan plannen 
kwam het niet. In 1904 verhuisde het Sint Nicolaasgasthuis 
inclusief de oude poort naar de Amsterdamse Veerkade. 

Over de auteur van dit hoofdstuk:
Rosa Bilkes (MA) is historicus en werkzaam in het Haags Historisch 
Museum en Museum de Gevangenpoort. 

AFBEELDINGEN in dit hoofdstuk:
• P.20: Het St. Nicolaasgasthuis aan de Gasthuissteeg, later Grote 
Halstraat, in 1385 gesticht door hertog Albrecht van Beieren, in 1908 
afgebroken. Aanzicht van achter het stadhuiscomplex, links de War-
moesmarkt lopend naar de Papestraat, hoek Oude Molstraat, uiterst 
links de Driehoekjes,1730. Vervaardiger: G. van Giessen. Collectie 
Haags Gemeentearchief. 
• P.21 boven: De St. Anthoniuskapel in het Haagse Bos naar de 
situatie van 1570. 1700. Vervaardiger: J. Stellingwerf. Collectie 
Haags Gemeentearchief. 
• P.21 beneden: Het Leprooshuis en de St. Corneliskapel aan het 
Zieken (rechts), links de weg naar Rijswijk en Delft, 1715. Vervaardi-
ger: J. Stellingwerf. Collectie Haags Gemeentearchief.
• P.22: Zuidwal, Gemeenteziekenhuis. Laboratorium (“Lab. O. 
Geb.”) met dr. G. Roessingh (in dienst 1891-1918) en vermoedelijk 
Dr. van Dommelen, 1891. Maker onbekend. 
• P.23: Oude Molstraat 25, Oudemannenhuis, 1960. Foto: fotoburo 
Thuring. 
• P.23: Portret van Floris van Dam, ca. 1548. Schilder: Hendrik 
Grudii. Collectie Haags Historisch Museum. 
• P.24/25: Theo Mann Bouwmeesterlaan 1, huize Aelbrecht van 
Beijeren, 1967. Foto: JosPé. 

Bronnen:
• Maarten van Doorn e.a., ‘750 jaar Den Haag, de Hagenaars en 
hun gezondheid’, in: Ach Lieve Tijd III (Zwolle 1984) 55-74. 
• Maarten van Doorn e.a., ‘Kommer en kwel’, in: Den Haag zoals 
het was XIII (Zwolle 1993) 295-314.
• Marie-Christine Engels, Haagse gasthuizen door de eeuwen 
heen (Den Haag 2004).
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In een seniorvriendelijke stad is er gepast vervoer voor iedereen. Openbaar vervoer is 
goed toegankelijk en niet te ver weg, en er is vervoer op maat. 

Maarten is een van de vrijwilligers van de VIOOL in Loosduinen. VIOOL staat voor 
“Vervoer Invaliden en Ouderen Omgeving Loosduinen.” Deze wijkbus rijdt al sinds 1978 
in het stadsdeel en brengt buurtbewoners bijvoorbeeld naar de dokter, apotheek, 
vrienden en het winkelcentrum. Mevrouw Opperlands gaat met de VIOOL regelmatig 
naar het winkelcentrum voor het doen van haar boodschappen. 

Den Haag is sinds 2015 aangesloten bij het wereldwijde concept ‘seniorvriendelijke stad’. 
Er zijn acht domeinen waarop een stad zich optimaal kan inrichten: zie ook pagina 11.

mobiliteit
Domein:
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Een halve eeuw Haags ouderenbeleid. Veel minder ver gaan 
we in dit hoofdstuk terug dan in het vorige, over de ouderen-
zorg in Den Haag van 1355 tot 1967. Maar de verhalen zijn 
niet minder interessant.

Verhalen, projecten, trends, parels
Den Haag viert haar successen, unieke ideeën en plannen 
meestal bescheiden. Dat ze bijvoorbeeld in haar beleid 
altijd veel aandacht heeft gehad voor ouderen in de stad. 
Dat ze bijzondere projecten en prachtideeën ontwikkelde 
om ouderen zo lang mogelijk mee te laten doen; dat alles 
heeft ze nooit aan de grote klok gehangen. Successen en 
hoogtepunten (wij noemen ze ‘parels’) bleven grotendeels 
‘binnenstads’. Maar wat voor Den Haag misschien gewoon 
was (zoals het Zorghuis Dr. W. Drees) bleek in de landelijke 
context soms een hit. Waarom nu niet met trots terugkijken 
op Haags ouderenbeleid en deze parels laten glinsteren? 

Veel, mooie, bijzondere verhalen
Om het idee te onderzoeken werd een startbijeenkomst 
gehouden in het Haags Historisch Museum, met mensen 
die hun sporen hadden verdiend in de Haagse ouderenzorg 
en –ondersteuning. Deze deelnemers van het eerste uur 
overspanden ervaring over de afgelopen veertig-vijftig jaar. 
Zoveel gebeurtenissen, hoogte- en dieptepunten kwamen 
boven dat het idee om een ‘canon’, een beschrijving te 
maken van de ontwikkeling van het Haagse ouderenbeleid 
vaste grond kreeg. Daarin konden we ook memoreren wat 
in het oog springende projecten waren. Onderscheidende 
ideeën die misschien wel tot de dag van vandaag hun 
vruchten afwerpen. In rondetafelgesprekken op basis van  

verschillende thema’s raadpleegden veel deelnemers vervol-
gens samen, met groot enthousiasme, hun geheugen. Veel, 
heel veel mooie en soms ook minder geslaagde projecten  
passeerden de revue. Waarom waren ze succesvol, en 
waarom liepen ze soms ook uit op een mislukking? De 
samenstellers van dit deel, Bob Meerstadt, Lex Noyon, Jan 
Booij en Carla van den Bergen verzamelden de verhalen. 
Zij vormden de initiatiefgroep die de canon invulling heeft 
gegeven, omdat ze er vanuit hun eigen vakgebied structuur 
en verdieping aan konden geven. 

Gebaseerd op de acht domeinen
Naast de bijeenkomsten volgden nog nader onderzoek in de 
archieven en enkele verdiepende gesprekken en overleg-
gen. Want hoe deze berg aan prachtig materiaal te ordenen 
en een plek te geven? De keuze van de onderwerpen in 
de rondetafelgesprekken was ingegeven door de hoofd- 
ontwikkelingen die in de eerste bijeenkomsten ter sprake 
waren gekomen. En door de acht domeinen van het Age 
Friendly City-model. Deze domeinen en ontwikkelingen 
gebruikten we ook als belangrijkste grondslag voor de struc-
tuur van de ‘canontekst’. U zult ze herkennen in de volgende 
hoofdstukken. 

Kill your darlings
Toen het aankwam op de keuze van onderwerpen en parels 
hebben we harde noten moeten kraken. Er speelde mee 
hoeveel materiaal beschikbaar was over een onderwerp, 
hoe toegankelijk het was, of we nog iemand konden vinden 
die er meer over kon vertellen. Maar ook afwisseling en uni-
citeit speelden een rol. We stonden voor de moeilijke keuze 

terugkijken op een halve 
eeuw haags ouderenbeleid

een selectie te maken, die per definitie onvolledig zou zijn. 
Die uiteraard veel te weinig recht deed aan alle verhalen en 
informatie die we ter beschikking kregen. Kill your darlings: 
dat was hier wel zeer van toepassing.
 
Ontwikkelingen en parels
In tien hoofdstukken leest u over de ontwikkelingen die de 
laatste vijftig jaar in het Haagse ouderenbeleid doorklonken. 
Met in elk hoofdstuk speciale aandacht voor één of enkele 
parels. Aan bod komen onder meer de thema’s gezondheid 
en maatschappij, informatie en communicatie, diversiteit, 
voeding en vervoer, wonen, werken en emancipatie. 
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Veel mensen in Den Haag wonen tot op hoge leeftijd in 
hun eigen huis. Dat vinden ze het prettigst en het kán ook.  
Faciliteiten van zorginstellingen en welzijnsorganisaties 
maken het mogelijk en in Den Haag is dit goed geregeld 
– ook vroeger al. Vanaf de jaren zeventig is er bijzondere 
aandacht voor ouderen, bijvoorbeeld vanuit de welzijnsor-
ganisaties. De manier van organiseren veranderde door de 
jaren heen.

Het begon met één 
In den beginne was er een specifieke welzijnsorganisatie 
voor ouderen: Stichting Voorzieningen Voor Ouderen (VVO). 
De VVO werkte met consulenten in de wijk, bij wie ouderen 
terecht konden voor advies en ondersteuning. In negentien 
wijk-ouderengroepen dachten ouderen zelf mee over de 
inhoud van het gemeentelijke beleid. Hun belangrijkste taak: 
het voorzieningenaanbod voor ouderen en tekortkomingen 
aan de kaak stellen. 

Centraliseren!
Halverwege de jaren tachtig rommelde het flink binnen ver-
schillende stedelijke organisaties. Zo kregen ze te maken 
met bezuinigingen en klonk de roep om efficiënter te gaan 
werken. Het stedelijk welzijnswerk werd gereorganiseerd en 
in 1986 werd een nieuwe stichting in het leven geroepen: de 
SOWOG (Stichting Welzijnswerk Ondersteuning Ouderen-
werk ‘s-Gravenhage). Onder deze brede welzijnsorganisa-
tie vielen bijna alle gemeentelijke welzijnsorganisaties, ook 
de VVO. Onderscheidend was dat de SOWOG een brede 
samenwerking zocht tussen alle woon-, zorg- en welzijns-
partners. 

Van centraal naar 
decentraal en weer terug

BeZetting van Het 
vvO-gebouw

In de jaren tachtig waren ouderen niet voor de 
poes; ze schrokken niet terug voor actie! In 1983 
bezetten ouderen uit Haagse wijk-ouderen-
groepen het centraal bureau van de Stichting  
Voorzieningen Voor Ouderen. 

Wat eraan voorafging 
VVO bestond al sinds het begin van de jaren 
zeventig. De stichting werkte met ouderen-
consulenten, die advies en ondersteuning 
gaven, maar ook ouderen zelf organiseerden 
en activeerden. Tussen wijken bestonden 
er grote verschillen. Sommige consulenten 
organiseerden ouderenspreekuren, andere 

richtten zich meer op buurtinitiatieven zoals 
wijkbussen, alarmering via telefooncirkels en 
maaltijdvoorzieningen. Zij legden de nadruk op 
een opbouwwerk voor en vooral door ouderen. 
Onmisbaar klankbord voor de consulenten 
waren de negentien wijk-ouderengroepen. 

VVO vervangen?
Begin jaren tachtig zette de gemeente Den 
Haag in op een veel sterkere overheidssturing 
van het aanbod voor ouderen. Met de nota 
‘Zorg en Wel Zijn’ kondigde het gemeente- 
bestuur niet alleen nieuwbouw en renova-
ties van bestaande ouderenvoorzieningen 

aan, maar ook zorgcoördinatie en een nieuwe  
structuur voor het welzijnswerk voor ouderen. 
Het doel was om ouderen zo lang mogelijk 
actief en zelfstandig te houden. Steen des  
aanstoots was dat er in plaats van VVO een 
nieuwe Stichting Welzijn Ouderen (SWO) 
zou worden opgericht. En daar begon het te 
wringen. 

Op de barricade 
Op veertien maart 1983 klonk dan ook protest 
vanuit de Houtrusthallen. Tijdens een protest- 
bijeenkomst werden er vijfduizend hand- 
tekeningen opgehaald. De protesten maakten 

onvoldoende indruk op de gemeentelijke werk-
groep SWO. Op twee juni 1983 presenteerde die 
haar rapport ‘Samenwerkingsverband Welzijn 
Ouderen’ aan de wethouder. Toen was de maat 
vol. Op drie juni 1983 organiseerden zestig 
ouderen de bezetting van het centraal bureau 
van VVO. Zoals in 1969 studenten het Maag-
denhuis in Amsterdam bezetten, stonden nu 
ouderen op de barricade! 

De strijd over VVO heeft nog jaren geduurd, 
maar eindigde in 1986 toen VVO opging in de 
Stichting Ondersteuning Welzijnswerk en 
Ouderenwerk ’s-Gravenhage (SOWOG). 
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rond thema’s en domeinen – eind vorige eeuw waren het 
doelgroepen (ouderen, jongeren) en voorzieningen (maat-
schappelijk werk, opbouwwerk e.d.) waaromheen activiteiten 
werden samengebracht. Het ouderenwerk is nog steeds 
een belangrijk onderdeel van het Haags welzijnswerk. In elk 
stadsdeel is een team ouderenconsulenten actief.

Op Scheveningen
Scheveningen is geen Den Haag, dat vinden de Schevenin-
gers tenminste. Op allerlei gebieden varen zij net een andere 
koers dan de andere Haagse stadsdelen. In Scheveningen 
deden ze dan ook niet mee aan de bundeling van welzijn-
sactiviteiten. Daar is de Stichting Welzijn Scheveningen als 
zelfstandige welzijnsorganisatie blijven bestaan. Wel is het 
oude wijk- en dienstencentrum daar ook een Servicepunt XL 
geworden.

Decentraliseren!
Na meer dan twintig jaar centraal georganiseerde welzijn 
gooide de gemeente begin jaren negentig het roer om. 
De activiteiten moesten weer in stadsdelen georganiseerd 
worden. De SOWOG werd daarom in 1992 ontbonden. 
Zeven Decentrale Welzijnsorganisaties (DWO’s) namen 
voortaan het werk over. Bijna onontkoombaar was alleen 
dat er weer nieuwe samenwerkingsverbanden ontstonden 
tussen de DWO’s van verschillende stadsdelen. Het leek of 
de centralisatie weer inzette!

Weer naar een brede welzijnsorganisatie
Dat gebeurde ook toen in 2000 twee nieuwe wijken aan Den 
Haag werden toegevoegd: Ypenburg en Leidschenveen. 
Deze wijken werden op het gebied van welzijnswerk onder-
gebracht bij DWO Haagse Hout. De clustering begon en er 
ontstonden welzijnsorganisaties voor meerdere stadsde-
len. Zo werden Zebra, MOOI, en Voor Welzijn samen met 
verschillende stedelijke projecten vanaf 2012 gezamenlijk 
Xtra: een brede stedelijke welzijnsorganisatie die gedecen-
traliseerd werkt en waarbij stedelijke diensten het wijkwerk 
ondersteunen. De oude wijk- en dienstencentra zijn binnen 
Xtra omgevormd tot Servicepunt XL. Hier kunnen wijkbewo-
ners informatie en advies krijgen. Al met al lijkt de nieuwe 
situatie verdacht veel op hoe de VVO het in de jaren zeventig 
georganiseerd had. 

Waar zijn we bij uitgekomen?
Met de vorming van Xtra was de centralisatie van het 
gemeentelijk welzijn een feit en is de cirkel weer rond! Toch 
zijn er inhoudelijke verschillen. Het werk is nu georganiseerd 

AFBEELDINGEN in dit hoofdstuk:
• P.29: Bijeenkomst in het Haags Historisch Museum. Foto: Machiel 
Pleijsier. 
• P.29: Overleg tussen (v.l.n.r.) Lex Noyon, Jan Booij en Bob Meer-
stadt. Foto: Elisabeth de Vries.
• P.31: Collage gemaakt door VVO, via Loes Hulsebosch.
• P.33: Badhuisstraat 117, Wijk en dienstencentrum het Kalhuis. 
Foto: P. G. Kempff, 1990. Collectie Haags Gemeentearchief. 
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‘Zo lang mogelijk zelfstandig blijven’ en ‘zorg op maat’: het 
zijn bijna mantra’s die opklinken vanuit de beleidsnota’s van 
de afgelopen jaren. Wie zich erin verdiept, ziet de levendige 
concurrentie, maar ook de samenwerking tussen organisa-
ties in deze markt. 

Zelfstandig blijven 
Het ging de afgelopen vijftig jaar in het ouderenbeleid steeds 
over de dreigende onbetaalbaarheid van zorg voor ouderen 
en oplossingen die daarvoor bedacht werden. ‘Langer zelf-
standig blijven’, ‘stimuleren van informele hulp’ en ‘zorg op 
maat’ zouden we kunnen bereiken door het aanbod aan te 
passen en door de wet- en regelgeving en de bijbehorende 
financiering te veranderen. Ook zouden de mogelijkheden 
om aanspraak te maken op zorg kunnen verminderen. 

Bij welk ziekenfonds zit je? 
De begrippen ‘concurrentie’ en ‘samenwerking’ komen in 
de gesprekken over het ouderenbeleid regelmatig terug,  
wonderlijk genoeg op tal van plaatsen tegelijkertijd. Neem de 
ziekenfondsen uit de jaren zeventig: St. Johannes de Deo, 
AAZ, Nutsziekenfonds en De Volharding, allemaal netjes 
langs de lijnen van de verzuiling georganiseerd. Zo riep De 
Volharding bij de oprichting in 1893 meteen een apotheek 
in het leven: een unieke voorziening, want alleen deze apo-
theek had een ontheffing om ook aan anderen dan de eigen 
(Azivo) verzekerden medicijnen te leveren. Over concurrentie 
gesproken! Veel mensen kennen nu nog steeds de brieven- 
busjes van de Azivo-apotheek. Wie voor 14.00 uur een 
recept voor medicijnen in zo’n bus stopte, kreeg ze dezelfde 
dag nog thuisbezorgd: een soort Bol.com avant la lettre.

Concurrentie en 
samenwerking

Kent u de Azivo Apotheek aan de Boomsluiterskade ook? In de bele-
ving van veel Hagenaars is die er altijd geweest. Altijd is misschien 
wat lang, maar de apotheek is wel oud: hij werd in 1893, gelijk met het 
ziekenfonds opgericht en is een van de drie vestigingen van Apotheek 
de Volharding in Den Haag. Alleen al vanwege de receptenbussen op 
tachtig plaatsen in Den Haag, Voorburg en Rijswijk is de apotheek 
uniek. 

Betaalbaar Houden
De Azivo Apotheek is de grootste apotheek van West-Europa met 79 
personeelsleden. In het verleden had Azivo verschillende eigen voor-
zieningen en eigen personeel in dienst. Daarmee werd het aanbod 
voor mensen met een kleine beurs – met name ouderen – betaalbaar 
gehouden. 

PRocessen
De Azivo Apotheek bedient de meeste verzekerden niet via de toon-
bank, maar bezorgt de medicijnen thuis. Voor patiënten van huis- 
artsen die de recepten niet faxen of mailen heeft Azivo bij de  
praktijk speciale receptenbussen hangen die door de apotheek 
worden geleegd. Dit was niet onomstreden. Er zijn in het verleden veel 
processen gevoerd waarbij het aanbod van Azivo de inzet was. 

Aan de gevel
Een van de processen over de receptenbussen werd aangespannen 
door de KNMP, de beroepsorganisatie van apothekers. De uitkomst 
was dat de receptenbussen uit de praktijkruimte van de arts naar 
de gevel van de betreffende praktijk moesten verhuizen. En ze zijn 
er nog! Kijk maar eens rond: op allerlei plaatsen hangen de recepten- 
bussen van de Azivo Apotheek. 

De Apotheek met Receptenbussen
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Meepraten 
Samenwerking of in ieder geval afstemming en consensus, 
was voor het gemeentebestuur het sleutelwoord voor het 
gemeentelijk ouderenbeleid van de afgelopen jaren. Vanaf 
het moment dat ouderen als doelgroep werden aangemerkt, 
praatten aanbieders en cliënten mee als het om beleids-
plannen ging. Het gemeentebestuur liet zich vanaf de jaren 
negentig adviseren door de Stedelijke Ouderencommissie.

De eerste drie ziekenfondsen fuseerden in 1978 tot Zieken-
fonds Haaglanden. Met De Volharding werkte die vervolgens 
samen in de Haagse Ziekenfondsraad. Naast samenwerking 
was er ook concurrentie: Wie was het meest aantrekkelijk 
voor (potentiële) verzekerden? Wie had de beste positie in 
het overleg met bijvoorbeeld het gemeentebestuur en zorg-
aanbieders? 

Concurrent én partner 
Het samenkomen van concurrentie en samenwerking 
bestond natuurlijk ook bij zorgaanbieders. Er waren  
verschillende zorgkoepels zoals de Gemeentelijke Dienst 
Verpleging en Verzorging (GDVV), van oorsprong een 
onderdeel van de gemeentelijke sociale dienst en vanaf 
1980 een aparte gemeentelijke dienst. Later werd dit Mea 
Vita en Haagse Wijk- en Woonzorg. Ook was er bijvoorbeeld 
de KVV (Katholieke Verplegings- en Verzorgingsinstellingen) 
die in 2003 fuseerde met andere instellingen, waaronder de 
Stichting Haagse Hervormde Bejaardenzorg, tot Florence. 
Zij waren elkaars concurrent toen de bezuinigingsbel luidde 
voor de verzorgingshuizen, maar ze werkten ook samen in 
de Haagse Vereniging van Verzorgingshuizen (HVO) en de 
Vereniging van Verpleeghuizen in ‘s-Gravenhage en omge-
ving (VVGO). 

De gemeente als concurrerende partij
De Haagse ligtaxi is een geval apart: hier zag je concurrentie 
tussen zorgaanbieders en de verzekeraar aan de ene kant 
(Azivo en ziekenvervoerder Het Witte Kruis, met steun van de 
provincie Zuid-Holland) en de gemeente aan de andere kant 
(de Haagse GGD, ook een ziekenvervoerder).

Gebrek aan creativiteit en voortvarendheid kon je de 
ziekenfondsen in de jaren zeventig niet verwijten. En 
creativiteit was hard nodig met de straffe regelgeving 
van de centrale overheid in Den Haag!

Gesteund door de ziekenfondsen startte het Witte 
Kruis, in Den Haag bekend als de gebroeders De Jong, 
de ‘legtaxi’ (op z’n Haags). Een prima vervoermiddel 
voor mensen die meer comfort dan een gewone taxi 
konden gebruiken, maar niet zo ziek waren dat ze een 
met geavanceerde apparatuur volgeladen ambulance 
nodig hadden. Het zou dus om een substantieel goed-
koper vervoermiddel gaan. Goed idee, maar dan de 
toestemming nog.

De Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland waren voor 
en gaven de benodigde ‘verklaring van geen bezwaar’ 
af. Maar de Haagse GGD vocht dit met succes aan. De 
GGD vreesde de financiële consequenties als voor hen 
alleen het kostbare, spoedeisende vervoer zou over-
blijven. Natuurlijk bleef het hier niet bij. De provincie, 
de zorgverzekeraar en de GGD gingen in overleg en er 
werd een compromis gevonden: de legtaxi kreeg de 
status van experiment en mocht blijven. Hij rijdt nog 
steeds.

Legtaxi of Ambulance?
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STIOM (Stichting Ondersteuning Gezondheidszorg en Maatschappe-
lijke Dienstverlening) werd opgericht toen eind jaren tachtig bleek 
dat de reguliere zorg geen goed aanbod had voor de zorgvraag 
van mensen in de zogenoemde achterstandswijken. Artsen, fysio- 
therapeuten en verloskundigen kregen in bijvoorbeeld de Schilders-
wijk, Stationsbuurt en Transvaalkwartier niet alleen medische vragen, 
maar zagen er ook problemen op sociaal, economisch, cultureel, 
en psychologisch terrein. Om deze problemen op te lossen was een  
integrale aanpak nodig met aandacht voor zorg, maar ook voor  
preventie en de leefomgeving. In februari 1994 startte STIOM. 

Dagelijks Leven als uitgangspunt
STIOM bood geen directe hulp aan cliënten, maar werkten als een 
intermediair tussen de wereld van de zorg en de dagelijkse leefwereld 
van bewoners. Het dagelijks leven van mensen moest centraal staan 
bij de zorg voor gezondheid en ziekte: er werd aansluiting gezocht bij 
de wereld achter de hulpvraag.

Bron vooR beleidsontwikkelinG
STIOM werkte met een platform van hulpverleners en beleids- 
makers. Samen overlegden ze, wisselden ze ervaringen uit en werden 
er projecten opgezet. In platformvergaderingen werd input verza-
meld van zorg- en hulpverleners om overheidsbeleid, zoals de nota ‘op 
uw gezondheid’, te becommentariëren. Met deze aanpak werd STIOM 
een bron voor beleidsontwikkeling. 

Mooie projecten
De kracht van STIOM lag in de projecten waarbij ze betrokken was. 
Deze projecten waren het resultaat van ideeën uit het netwerk van 
hulpverleners, beleidsmakers en zorginstellingen. Voorbeelden 
hiervan zijn: 

• Contactpunt Ouderen (1999). Het contactpunt vervulde de rol 
van eindverantwoordelijke voor de aanpak van eenzaamheids- 
problematiek van ouderen in de Schilderswijk. 
• Migrantenvoorlichting in de eerste lijn. De afdeling Gezondheids-
voorlichting en -opvoeding van de GGD leidde onder andere Turken 
en Marokkanen (mannen én vrouwen) op voor het geven van voor-
lichting in de eigen taal.

Een ontwikkelingsbureautje
Mooie voorbeelden van samenwerking waren er ook, zoals 
STIOM. Begin jaren negentig klonk de roep om zorg- 
vernieuwing in Den Haag. Er werd een Stedelijke Project-
groep Zorgvernieuwing Den Haag in het leven geroepen. De 
gemeente deed mee, net als plaatselijke zorgverzekeraars, 
zorgaanbieders en zorgvragers. Ze kwamen tot het inzicht 
dat er behoefte was aan samenwerking op wijkniveau. Dit 
zou bestaan uit clusters van zorgverleners die vanuit verschil-
lende zorgdisciplines samenwerkten. Een ‘ontwikkelings- 
bureautje’ zou ondersteuning bieden bij het uitwerken van 
vraag-gestuurde zorg. Dit werd de Stichting Ondersteuning 
Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening 
(STIOM), die tot 2012 een belangrijke rol heeft gespeeld 
bij verschillende zorgvernieuwingsprojecten. In 2012 is dit 
bureau opgeheven en zijn de projecten overgeheveld naar 
andere organisaties zoals de GGD. 

sTIOM

AFBEELDINGEN in dit hoofdstuk:
• P.34/35: Azivo, Boomsluiterskade, 1979. Foto: Dienst voor 
de Stadsontwikkeling. Collectie Haags Gemeentearchief.
• P.35: Receptenbus. Foto: GetOud.
• P.36/37: ‘Ligtaxi’. Foto: ambulancearchief.nl. 
• P.39: Bewegen voor ouderen. Foto: Henriëtte Guest.
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ken worden. In het geval van het ouderenbeleid was dat de 
mondige senior! De gemeente en zorgorganisaties halen 
informatie voor de beleidsontwikkeling bij vertegenwoordi-
gingen van de doelgroepen door bijvoorbeeld inspraakavon-
den te organiseren en commissies in te stellen.

Communiceren moet!
Communicatie werd om nog een reden belangrijker. In het 
ouderenbeleid kwam de nadruk steeds meer te liggen op 
langer zelfstandig blijven wonen. De overheid is daarbij 

Nieuws over ontwikkelingen in zorg en welzijn is nu overal te 
lezen. Informatie over mogelijkheden voor ouderen die thuis 
willen blijven wonen, of juist niet, is overal beschikbaar. We 
kijken naar de tv, lezen de krant en zoeken op internet. Maar 
hoe kwamen ouderen in de afgelopen veertig jaar aan infor-
matie? Hoe communiceerde de gemeente hierover? Hoe 
werden de ouderen aangesproken en hoe kwamen ze met 
elkaar in contact? Kregen ze bevelen of werd er naar hen 
geluisterd? 

Doen wat er gezegd wordt
De manier waarop zorgvragers worden aangesproken heeft 
een spectaculaire ontwikkeling doorgemaakt. Uit beschrij-
vingen van de historische gezondheidszorg is op te maken 
dat deze zorgvragers – meestal arme of oudere mensen – 
vroeger moesten doen wat er gezegd werd. Ze hadden zich 
te onderwerpen aan huisregels. Week iemand daarvan af, 
dan werd hij bestraft met uitsluiting of soortgelijke sancties. 
Informatie bleef beperkt tot instructies. Van gelijkwaardige 
communicatie was geen sprake.

Inspraak en betrokkenheid
In de moderne tijd heeft deze benadering een omslag 
gemaakt. In de democratiseringsbeweging in de jaren zestig 
en zeventig van de vorige eeuw werd er waarde gehecht 
aan inspraak. Zonder inspraak of betrokkenheid van de doel-
groep werd politieke besluitvorming onmogelijk. Inspraak 
werd een wettelijk recht, betrokkenheid een noodzaak.

Nu het beleid werd afgestemd op wensen en behoeften van 
de doelgroep, moest de burger ook daadwerkelijk betrok-

Communicatie: van 
radio en wijkbericht 
tot e-mail en sms

Niet iedereen beheerst de kunst van het vrienden maken en kan 
die vriendschap daarna ook nog onderhouden. Zeker senioren 
die na het wegvallen van hun dierbaren, na een verhuizing of om 
andere redenen behoefte hebben aan nieuwe contacten, kunnen 
wel een opstapje gebruiken. Waarom zou je mensen niet probe-
ren te matchen, via een Senioren Contactbank bijvoorbeeld? Dit 
idee ontstond in Loosduinen en leverde vanaf het begin van 2000 
al veel ouderen plezierige vriendschappen op. 

Gedeelde iNteresse
Lang zelfstandig blijven en participeren lukt beter als je vrienden 
hebt. Dat bleek uit onderzoek. Welzijnsorganisaties in de stad 
gaven daarom graag onderdak aan de Senioren Contactbank. 
Het idee was het volgende: Iemand schrijft zich persoonlijk of 
per telefoon in, dat is kosteloos. Daarna houdt een (getrainde) 
vrijwilliger een kennismakingsgesprek waarin de contactzoeker 
vertelt over hobby’s, wensen en ideeën. De contactbank brengt 
vervolgens mensen met een gedeelde interesse bij elkaar. 

Geen Relatiebemiddeling!
Soms moesten mensen over een drempel geholpen worden. De 
reclamefolder werd daarvoor ingezet: Misschien vindt u het een 
tikje griezelig om op zo’n manier op zoek te gaan naar nieuwe 
kennissen. Toch hoeft u geen drempelvrees te hebben. Iedereen 
die u voorging en die ingeschreven staat komt namelijk met het-
zelfde doel. Het was ook belangrijk te melden dat de contactbank 
nadrukkelijk niet aan relatiebemiddeling deed, al bloeiden er 
soms toch romances op. 
Informatie

In aanvulling op de Senioren Contactbank ontstonden nog aller-
lei activiteiten. Er werden folders verspreid bij instellingen, er 
waren voorzieningen en locaties waar ouderen konden komen, 
er werden groepsbijeenkomsten georganiseerd en er werd een 
stedelijke Seniorencontactkrant uitgegeven. Hierin stonden 150 
advertenties van 55-plussers die op zoek waren naar iemand 
met wie zij bijvoorbeeld musea wilden bezoeken, konden fietsen, 
bridgen of gewoon koffiedrinken. 

medeverantwoordelijk voor de zorgvoorziening, maar de 
oudere of zijn omgeving moet wel zelf op zoek. Informatie 
moet dus beschikbaar en vindbaar zijn. Informatievoor- 
ziening werd zo een succesfactor voor zowel de beleidsont-
wikkeling als voor de uitvoering van het beleid. 

Radio, krant en media
Communiceren moest. Daarom hield de gemeente voorlich-
tingsavonden, gebruikte de lokale radio (Radio West), de 
stadskranten (Binnenhof, Haagse Courant, het Vaderland 

SeNioren ContactbanK
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Vragen?  
Naar het CIPO!

Bij ouderen was het een begrip in Den Haag: het 
CIPO. Wilde je iets weten over voorzieningen, 
activiteiten, regelingen, procedures, reducties, 
(verwijs-) mogelijkheden of scholing, dan ging je 
naar het Centraal Informatiepunt Ouderen: vanaf 
1992 met een balie in het Atrium in het stadhuis 
aan het Spui, vanaf 2002 in de Centrale Bibliotheek 
en vanaf 2005 in het Nutshuis. Waar de CIPO-balie 
ook was, de medewerkers deden er altijd alles aan 
om een antwoord te geven. Het was een vraagbaak 
voor ouderen en later ook voor mantelzorgers. 

Papier en direct contact
CIPO was goed in directe informatieverstrekking 
en publieksvoorlichting met behulp van folders, 
via de telefoon en aan de publieksbalie. De abso-
lute topper was de tweejaarlijkse (papieren) editie 
van de sociale gids, die vanaf 1957 bestond en die 
het CIPO van 1992 tot 2013 voor zijn rekening nam. 
CIPO organiseerde daarbij ook bijeenkomsten en 
manifestaties, zoals seniorenmanifestaties en de 
Haagse Ouderendagen.

Transvaal Informatiepunt
Ook ouderen met een migratieachtergrond 
moesten aan informatie kunnen komen. Daarom 
werd op 20 februari 1997 het informatiepunt 
voor allochtone ouderen in Den Haag geopend, 
het zogenaamde TRIPO-Semafoor, het Transvaal 
Informatiepunt. Speciale uitgaven van het TRIPO 

en het gratis huis-aan-huisblad de Posthoorn) en buurt- en 
wijkkranten (Blokje Om, Transvaal nieuws, Buurtkrant Schil-
derswijk –West, de Bezuidenhout post en de Scheveningse 
Courant) om informatie te verspreiden.Ook zorg- en wel-
zijnsinstellingen probeerden ouderen te bereiken en hen met 
elkaar in contact te brengen. In het pre-internettijdperk ging 
dat alleen met folders en face-to-facecontact. De Senioren-
contactbank is hier een sprekend voorbeeld van.

Centraal Informatiepunt
Daarnaast waren er in Den Haag diverse media specifiek 
voor ouderen. De bekendste was het Centraal Informatiepunt 
voor Ouderen (CIPO), op een centrale plaats in het stadhuis, 
later het Nutshuis. Het CIPO had een website, bracht gidsen 
uit en was een telefonische vraagbaak. Dit werk is over- 
gegaan naar de servicepunten XL in de wijkcentra.

Allemaal digitaal
Met diensten als de mobiele telefoon kreeg internet vanaf 
de jaren negentig grote invloed op de dienstverlening aan 
ouderen. Communicatie zou steeds meer digitaal gaan 
verlopen. Maar internetgebruik was niet direct voor ieder-
een gesneden koek en zeker niet voor 75-plussers. In die 
groep waren nog veel niet-internetgebruikers. Al vroeg werd 
er dan ook van alles aan gedaan om Haagse ouderen aan 
het internetten te krijgen. Seniorweb (opgericht in 1996) 
kwam bijvoorbeeld met cursussen Communicatie, waarin 
ouderen leren e-mailen, videobellen (Skype) en chatten 
(sms, Whatsapp). 

AFBEELDINGEN in dit hoofdstuk:
• P.40/41: Initiatiefnemers voor estafette- 
systeem voor nieuw alarmsysteem voor ouderen 
met Ton Smal en Ada Blom, die een folder tonen. 
Links mevrouw Riet Kil, lid van vrijwilligersgroep 
uit Morgenstond, 1985. Foto: Milan Konvalinka. 
Collectie Haags Gemeentearchief.
• P.43: Spui 70, CIPO-loket in het atrium van 
het stadhuis (Centraal Informatie Punt Ouderen), 
1996. Foto: Hendriksen-Valk, Fotopersbureau. 
Collectie Haags Gemeentearchief. 

waren de gids voor ouderen en mantelzorgers 
Transvaal (met de sociale kaart van Transvaal) 
en in samenwerking met Humanitas de gids 
Uitvaartgebruiken en rouwverwerking.

Van papier naar digitaal
Digitale media hebben ook bij het CIPO de 
papieren informatie en het directe contact 
overgenomen. In 1997 kwam er een website, in 
2002 staat in het jaarverslag dat steeds meer 
vragen binnekomen via internet en e-mail, en 
in 2004 verwijst het CIPO naar het gegevens-
bestand Vr@@gwijzer als het “1-loket op 
internet”. Vervolgens gaat het hard. 

Gefuseerd
CIPO bestaat niet meer als zelfstandige 
organisatie, maar is in 2013 gefuseerd met 
HOF (Promotie Haags Vrijwilligerswerk), 
Importante (Centrum voor Emancipatie) en  
MantelZorg (ondersteuningspunt mantel- 
zorgers) tot de stichting Participatie Emanci-
patie Professionals (PEP). De website Haagse 
Ouderen.nl bestaat nog steeds. Het is de  
digitale voortzetting van een van de belang-
rijke functies die het CIPO altijd heeft vervuld. 
Het beheer van deze website ging in 2015 over 
naar de welzijnsorganisatie Xtra.
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In een seniorvriendelijke stad zijn er goede toegankelijke woningen voor ouderen. 

De heer van Gameren woont al vele jaren naar grote tevredenheid in zijn boven- 
woning. Helaas wordt het voor hem steeds moeilijker om de trap naar zijn woning te 
nemen. Met ondersteuning van de gemeente (WMO) is er recent een traplift geplaatst. 
Stephan heeft de traplift geplaatst en uitleg gegeven over de werking. Meneer van 
Gameren kan nu weer eenvoudig zijn woning in en uit. 

Den Haag is sinds 2015 aangesloten bij het wereldwijde concept ‘seniorvriendelijke stad’. 
Er zijn acht domeinen waarop een stad zich optimaal kan inrichten: zie ook pagina 11..

huisvesting
Domein:
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Den Haag is een enorm diverse stad. Er wonen mensen 
uit alle windstreken en iedereen hoort erbij – ook ouderen, 
ongeacht huidskleur, herkomst of seksuele geaardheid. In 
Den Haag wonen mensen uit Suriname, de Antillen, Turkije 
of Marokko en ook lesbische, homoseksuele, biseksuele 
en transgender (LHBT-) ouderen. In welzijn en zorg voor 
ouderen is diversiteit altijd een agendapunt geweest, hoewel 
voor LHBT-ouderen in een iets later stadium. 

Iedereen zijn instelling
De aandacht voor al deze verschillende groepen stond 
hoog op de agenda van welzijns- en zorgorganisaties en 
de gemeente Den Haag. Tot 2007 waren er bij de Haagse  
welzijnsinstellingen als Voor, Mooi en Zebra specifieke 
onderdelen voor migranten. Dit gold niet in gelijke mate 
voor oudere LHBT-ers. Wel startte STIOM met verschillende 
andere organisaties in 2001 het project Tri-Angel, gericht op 
homoseksuele ouderen. Daarnaast was er binnen de zelf- 
organisaties aandacht voor de specifieke problematiek van 
de eigen achterban: de COC-nota ‘Rimpels in de Regen-
boog’ dateert van 2002. 

Geen onderscheid 
In 2007 hielden de aparte instellingen per doelgroep op. 
Geen spreekuur meer speciaal voor Turken of Surinamers, 
geen activiteiten meer alleen voor Marokkanen. Kortom, 
geen onderscheid meer. De specifieke onderdelen werden 
afgebouwd, soms met pijn in het hart. De speciale exper-
tise die de medewerkers hadden, werd ingezet voor brede 
welzijnsorganisaties. Die moesten nu ook van betekenis zijn 
voor mensen met een diverse achtergrond. Van specifiek 

naar integraal, maar zo zwart-wit was het ook niet altijd. In 
Den Haag werd steeds gezocht naar het beste van twee: zo 
integraal mogelijk en waar nodig specifiek. 

LHBT-ers in verzorgingshuizen
Voor LHBT-ouderen lag het allemaal moeilijker. Hoewel de 
samenleving in de loop van de tijd toleranter was geworden, 
leefden nog veel LHBT-ouderen met de negatieve ervarin-
gen van vroeger. Uit onderzoek (2009) bleek dat 83 procent 
van de Haagse LHBT-ers op zoek was naar een zorginstel-
ling met een zichtbaar homovriendelijk beleid. Verhuizen 
naar een verzorgings- of verpleeghuis was voor veel ‘roze 
ouderen’ toch moeilijk. Uit angst voor discriminatie en uitslui-
ting durfden ze vaak niet vrijuit over hun leven te praten. In 
verpleeghuizen zoals De Eshoeve en Vrederust West deden 
ze daar openlijk iets aan en waren LHBT-ouderen welkom. 
Met hun initiatieven verdienden ze de Roze Loper. Ook met 
de Roze Ouderen Salon, de Herensalon, de Tour d’Amour en 
de Roze Rimpels werd de problematiek van oudere LHBT-
ers onder de aandacht gebracht.

in Den Haag hoort 
iedereen erbij De tijd dat je als homoseksuele bewoner van een verzor-

gings- of verpleeghuis niet openlijk kon uitkomen voor 
je seksuele geaardheid is voorbij. Niemand kijkt er meer 
van op dat je foto’s neerzet van je mannelijke partner of 
hand in hand een wandeling maakt. In verpleeghuis De 
Eshoeve al helemaal niet. 

Groen, paars, homo of hetero
De Eshoeve is een verpleeghuis aan de Scheveningse 
Doorniksestraat, dat eind jaren negentig werd gebouwd. 
Uitgangspunt vanaf het begin: mensen moeten zichzelf 
kunnen zijn. Of je groen, paars, homo of hetero bent, dat 
maakt niet uit. Iedereen verdient waardering zoals hij of 
zij is. Die respectvolle benadering, zonder oordeel, trok 
homoseksuele ouderen aan. Soms uit het oosten van het 
land, omdat in de Randstad meer begrip werd ervaren 
– zij kwamen zonder vrienden of familie uiteraard. De 
Eshoeve heeft zich toen de vraag gesteld: kunnen wij 
dan meer betekenen voor deze ouderen?

Foyer Coloré
En dat konden ze zeker! Door openlijk open te staan voor 
lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderou-
deren (LHBT). Door veel aandacht te geven aan respect 
en tolerantie voor diversiteit in de breedste zin van het 
woord. Door roze activiteiten te organiseren, zoals Foyer 
Coloré, een ontmoetingsgelegenheid voor roze ouderen 
in De Eshoeve. Onder begeleiding van Bureau Discrimi-
natiezaken van de gemeente Den Haag en in samen-
werking met het Consortium Roze Ouderen, verdienden 
ze er het Roze Loper-certificaat mee in het kader van 
het project ‘Goede betrekkingen in de zorg- en leefom-
geving’. Samengevat: De Eshoeve wordt gewaardeerd 
omdat zij initiatieven ontplooit voor de veiligheid en 
sociale acceptatie van LHBT-ouderen. 

Roze ouderen in De Eshoeve 

De Schildershoek en Transvaal 
Eind jaren tachtig van de vorige eeuw werd in de Schilders-
wijk, een wijk waar toen al mensen met totaal verschillende 
culturele achtergronden woonden, een nieuw verpleeghuis 
geopend: De Schildershoek. Een verpleeghuis waar niet 
werd gekeken naar de plek waar je vandaan kwam, maar naar 
wat je als mens nodig had. De Schildershoek werd bekend 
in binnen- en buitenland en dat gold ook voor verzorgings- 
huis Transvaal in de wijk Transvaalkwartier. Dit vernieuwende 
verzorgingshuis kreeg een belangrijke plek in welzijn en zorg 
voor oudere Hindoestanen in de stad. Daarnaast had het ook 
een grote aantrekkingskracht op Hindoestaanse ouderen uit 
het hele land. 
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Vijf huizen in overleg 
De aandacht vanuit het stadhuis voor oudere migranten was 
best bijzonder. Ambtenaren van de gemeente hebben de 
ontwikkelingen op de voet gevolgd en initiatieven genomen. 
Het Vijfhuizenoverleg in de jaren negentig is daarvan een 
mooi voorbeeld. Directeuren van vijf verzorgingshuizen in 
de stad staken de koppen bij elkaar om met verschillende 
gemeenschappen in de stad een samenhangend aanbod 
te creëren. En het loonde! Zo kwam er de Dagopvang voor 
Surinaamse ouderen (DOS) in verzorgingshuis Transvaal, 
die ook landelijk een voorbeeld werd. En samen met De 
Chinese Brug kwam er een dagverzorging voor Chinese 
ouderen in verzorgingshuis Om en Bij. Met de Chinese Brug 
werd ook een methode ontwikkeld en een traject ingezet om 
beter met Chinese ouderen in contact te komen, vastgelegd 
in het boekje ‘Niets te vragen, niets te wensen?’

Schakels 
De verschillende migrantengroepen in de stad organiseer-
den zich ook zelf. In veel trajecten werd er met deze zelf- of 
migrantenorganisaties samengewerkt. Zij waren belangrijk 
als schakel tussen hun ‘achterban’ en de verschillende orga-
nisaties door het cliëntenperspectief te schetsen of ouderen 
te mobiliseren. Ook konden ze namens de gemeenschap-
pen gesprekken en onderhandelingen voeren. RBU (Rukun 
Budi Utama) en Eekta zijn voorbeelden van deze groepen.

dE schildersHoek

‘Dat de Schildershoek in Den Haag multiculti is, 
dat weten we al lang. Maar dat een verpleeg-
huis een afspiegeling kan zijn van al die cultu-
ren, dat is bijzonder. Niet alleen de bewoners 
van De Schildershoek komen uit alle windstre-
ken, ook de mensen die er werken.’ Dit stond 
eind 2000 in Rôof, Cross Cultural Magazine, 
dat een heel artikel wijdde aan carrière maken 
in de Schildershoek. Het geeft goed weer 
waar het in het verpleeghuis al vanaf de jaren 
tachtig om draait. 

Huis van de wijk
Toen verpleeghuis De Schildershoek in 1988 
werd geopend, was dit huis van de GDVV het 
enige verpleeghuis in het centrum van de stad. 
Vanaf het begin heeft De Schildershoek aan-
sluiting gezocht bij de zeer diverse bevolking 
van de omliggende wijken, zoals de Schilders-
wijk en Transvaal. Het moest echt een huis van 
de wijk worden. 

In alle facetten divers
De vraag was hoe aan mensen de beste zorg 
verleend kon worden. Het antwoord: Door 
de organisatie naar de diversiteit van haar 
bewoners te vormen, met een intercultureel 
management en medewerkers met een migra-
tieachtergrond. Door communicatietrajecten 
tussen medewerkers onderling en met bewo-
ners. En door alle facetten mee te wegen die je 
tegenkomt in de zorg aan mensen uit andere 
culturen: verschillende visies op zorg, eten en 
drinken, verschillende levensovertuigingen en 
de manier waarop mensen hun dag invullen. 

De mens als uitgangspunt
Communicatie en begrip hebben voor een 
andere manier van denken, zijn cruciaal 
geweest in de hele ontwikkeling. De essentie is 
nooit geweest om te denken in culturen of een 
cultuurspecifiek aanbod. De mens was altijd 
uitgangspunt bij het verlenen van zorg: bele-
vingsgerichte zorg, waarbij, naast alle andere 
dingen die een mens vormen, de plek waar je 
vandaan komt en de cultuur die je gevormd 
heeft vanzelfsprekend een grote rol spelen.
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directeur van de Stichting voor Surinamers en latere wethouder van 
Den Haag dan ook onmiddellijk weggeroepen uit een overleg om te 
bemiddelen. Voor het ministerie trof hij een flink aantal politieagen-
ten en militairen – in de hal zo’n honderd voornamelijk hindoestaanse 
ouderen. Hun eis? Een eigen trefcentrum voor hindoestanen. 
 
Het was een vreedzame samenkomst en sommigen (naar het minis-
terie gelokt onder het valse voorwendsel van een reisje) hadden niet 
eens in de gaten dat zij meededen aan een bezetting. Na straffe 
onderhandeling met het hoofd minderhedenbeleid, die aanvankelijk 
eiste dat de ouderen direct en met lege handen het pand zouden ver-
laten, werd de eis toch ingewilligd. Binnen een jaar na de bezetting 
werd aan de Jan Hendrikstraat het Centrum Eekta Bhavan geopend.

De Surinaams-hindoestaanse gemeenschap had begin jaren zeventig 
een bloeiend sociaal-cultureel leven. Tal van verschillende verenigin-
gen waren actief en er ontstond behoefte aan een overkoepelende 
organisatie. Stichting Eekta, opgericht in 1973, was daarop het  
antwoord.

Toen en nu
Eekta’s eerste doel was om de emancipatie en integratie van de  
Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap in de Haagse samen- 
leving te bevorderen en om mensen hierbij te betrekken. Daarom 
zette ze vol in op activiteiten. Er kwam een spreekuur en er werden 
cursussen aangeboden zoals Hindi, yoga, klassieke Indiase dans en  
hindoestaanse muziek. 
 
Inmiddels heeft het Centrum Eekta Bhavan na meer dan veertig jaar 
het karakter gekregen van een veelzijdig centrum, waar mensen met 
verschillende culturele achtergronden en nationaliteiten komen. Ook 
kunnen andere instellingen en organisaties er activiteiten aanbieden. 
Naast dat Eekta ruimte biedt, speelt ze nu ook een maatschappelijke 
rol. Er zijn activiteiten voor ouderen, informatie- en voorlichtings-
bijeenkomsten over maatschappelijke onderwerpen en buurtacti-
viteiten. Eekta is inmiddels bekend geworden in Nederland. Van de 
ervaring en de specifieke kennis die ze heeft opgedaan met de hin-
doestaanse doelgroep wordt graag gebruikgemaakt.

Een bezetting
Het is nu vanzelfsprekend dat Eekta een eigen centrum heeft, maar 
om hier te kunnen komen, was veertig jaar geleden een bezetting 
nodig. In een tijd van spanning hadden Molukkers een trein gekaapt en 
politie en justitie stonden op scherp. Toen een groep Surinamers naar 
eigen zeggen het ministerie van CRM bezet had, werd de toenmalige 

Meer dan veertig jaar eektA

Rukun Budi Utama

Kort voor en direct na de onafhankelijkheid 
van Suriname in 1975 emigreerden duizenden 
Surinamers naar Nederland, onder wie ook veel 
Javaanse Surinamers. Zij vormden een aparte 
culturele groep. In hun jeugd hadden zij wel 
in Suriname gewoond, maar hun geschiede-
nis lag in Indonesië. Dát was het land van hun 
voorouders, die vanaf het einde van de negen-
tiende eeuw door onder meer Nederlandse 
kolonisten uit voormalig Nederlands-Indië ver-
scheept werden om in Suriname op plantages 
te werken. 

Eigen club
Ook in Den Haag kwamen in de jaren zeven-
tig Javaanse Surinamers wonen. En al snel 
richtte de eerste generatie migranten van 
Javaans-Surinaamse afkomst in Den Haag 
Rukun Budi Utama op (RBU, 27 augustus 1976), 
een op welzijn gerichte sociaal-culturele orga-
nisatie. Hun doel was om de belangen van de 
migranten te behartigen, om gerichte infor-
matie te geven (onder andere via een eigen 

radiozender Radio Budi Utama) en om mensen 
een steuntje in de rug te geven – wel zo fijn in 
een vreemd land.

Bij elkaar wonen
In dit vreemde land zochten Javaanse Suri-
namers het liefst elkaar op. Dat bleek eens 
te meer toen RBU in het Europese Jaar van 
de Ouderen (1993) een thema-avond hield 
over huisvesting. Javaanse ouderen gaven 
toen aan graag bij elkaar te wonen. Gesprek-
ken met wethouders van de gemeente en 
samenwerking met twee woningcorporaties 
brachten succes: in 1998 was woongroep 
Wisma Tunggal Karsa – ‘tehuis voor mensen 
die hetzelfde nastreven’ – aan de Vaillantlaan 
een feit. En, ook in dat jaar, Bangun Trisno in 
Transvaal-kwartier. Waarom de ouderen graag 
bij elkaar gingen wonen? Volgens de toenma-
lige voorzitster van RBU was dat historisch te 
verklaren uit het feit dat de Javanen vroeger 
in Suriname in aparte dorpsgemeenschappen 
werden ondergebracht. Ze waren gewend als 

culturele groep samen te leven en op elkaar 
aangewezen te zijn. Dat wilden ze dus weer nu 
ze ouder werden.

Vooruitkijken
De vraag van Javaanse ouderen naar gezamen-
lijke huisvesting had iets in gang gezet. De RBU 
realiseerde zich dat het niet bij ‘wonen’ alleen 
bleef. Bewoners zouden zorg en begeleiding 
nodig hebben als ze ouder werden. Om hierop 
vooruit te lopen bracht RBU de situatie van 
Javaanse ouderen onder de aandacht van 
instellingen en pleitte voor samenwerking om 
een speciaal aanbod te ontwikkelen, gericht 
op deze ouderen. En dat gebeurde. Onder meer 
met thuiszorg en later met een verzorgings-
huis in de buurt van de woongemeenschap, 
begon de dagverzorging voor Javanen. 

RBU heeft al vroeg de stem van de mensen 
kunnen verwoorden richting het stadsbestuur 
en instellingen. Daarbij hebben organisaties 
elkaar door het RBU kunnen vinden.
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divers den Haag

Den Haag staat klaar 
Den Haag bleef op de bres staan voor oudere migranten. 
Op dat gebied was en bleef veel te doen. In 2009 startte 
de gemeente de Stedelijke Allianties, later Divers Den Haag 
genoemd. Dit was een beweging die vooral de normalisatie 
van het diversiteitsbeleid ondersteunt. De gezamenlijke 
intenties zijn vastgelegd in het boek ‘Bijzonder dichtbij’. 

Op internationaal niveau ontstond een mooi initiatief in 2005: 
het European Network on Intercultural Elderly Care (ENIEC), 
een vereniging gevestigd in Den Haag. Leden zijn professi-
onals uit meer dan tien Europese landen, die het belangrijk 
vinden dat oudere migranten en ouderen die behoren tot 
minderheden in Europa goede welzijn en zorg krijgen. Het 
initiatief kwam van mensen uit Kopenhagen en Den Haag! 

Den Haag, 2009. Cliënten, patiënten en bewoners van 
organisaties voor welzijn en zorg zijn kleurrijk, komen 
overal vandaan en maken gebruik van allerlei voor- 
zieningen. Ook veel functies in die organisaties en  
instellingen worden vervuld door medewerkers uit alle 
windrichtingen. In dat opzicht is er veel om trots op te 
zijn. 

Werk aan de winkel
Een wethouder van de gemeente Den Haag kwam toch 
tot de conclusie dat er nog een wereld te verbeteren 
was als het ging over diversiteit en welzijn en zorg voor 
ouderen en mensen met een beperking. Dat was vooral 
een bestuurlijk en strategisch vraagstuk. Want hoe 
kunnen eindverantwoordelijken hun organisaties echt 
met de diverse stad verbinden? Vanuit die insteek zijn 
de Stedelijke Allianties ontstaan. Die kwamen later bij 
elkaar onder de naam Divers Den Haag. 

Herkend en erkend
Divers Den Haag werd een beweging, een netwerk 
van actieve mensen binnen Haagse organisaties, van 
samenwerkingsverbanden in welzijn, zorg en belangen- 
behartiging. Hun ideaal: in de superdiverse stad Den 
Haag voelen alle burgers zich herkend en erkend en 
hebben de rol die bij hem of haar past. Om dit ideaal te 
verwezenlijken, trekken zij op basis van gezamenlijke 
doelen en ambities samen op. Om van elkaar te leren en 
om ervaringen, kennis en deskundigheid te delen, vooral 
op het gebied van cultuursensitiviteit. 

AFBEELDINGEN in dit hoofdstuk:
• P.46: De Eshoeve, Doorniksestraat 150, 2017. Foto: GetOud.
• P.47: Eveline van de Putte en Magda Römgens tijdens de Tour 
d’Amour in de Eshoeve, 2015. Foto: Haydi Cameron.
• P.48/49: Jacob Catsstraat 325, interieur. Verpleeghuis De Schil-
dershoek, 1988. Foto: Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Collectie 
Haags Gemeentearchief. 
• P.50: Muziekles bij de Eekta ouderengroep, 2015. Foto:  
Henriëtte Guest.
• P.51: Wisma Tungga Karsa, Vaillantlaan, 2017. Foto: GetOud.
• P.53: Divers Den Haag. Foto: Henriëtte Guest.
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Zolang we ons heugen heeft het stadsbestuur zich, samen 
met liefdadigheidsinstellingen, beziggehouden met de voed-
selvoorziening van haar burgers. Van brood uitdelen onder 
de armen, tot kookcursussen voor mannen in de 20e eeuw. 
Van vrijwilligers die warme maaltijden rondbrachten vanuit 
de gemeentekeuken tot open tafels in verzorgingshuizen, 
buurtrestaurants en kwaliteitslabels. 

Andere eeuw, ander doel
Brood uitdelen was in de 14e eeuw bedoeld om oproer onder 
de armen te voorkomen. Vanaf de 20e eeuw heeft gemeente-
lijke voedselvoorziening een heel ander doel: de gezondheid 
van ouderen ondersteunen. Gezonde ouderen zijn immers 
beter in staat om hun zelfstandigheid te handhaven, zelf de 
regie te voeren en deel te nemen aan de samenleving.

In stukken over ouderenbeleid zien we dat het voeding-on-
dersteuningsaanbod voor ouderen zich opmerkelijk heeft 
ontwikkeld. Van ‘een product gericht op het binnen krijgen 
van de benodigde voedingsstoffen’, naar meer nadruk op de 
sociale functie van de maaltijd. De ervaring is nu dat mensen 
met meer plezier en smaak eten als ze samen met anderen 
eten, de keuze hebben wat ze willen eten en dit in een pret-
tige omgeving doen, met vriendelijk personeel.

Op cursus
Maar we lopen vooruit op de ontwikkelingen. Terug naar 
1980, een tijd waarin (vooral oudere, alleenstaande) mannen 
nog geen eitje konden koken. Ze waren zo weinig zelfred-
zaam dat de stichting Voorzieningen voor Ouderen (VVO) 
het noodzakelijk vond in te springen (zie de beleidsnota VVO 

1983). Ze gingen kookcursussen voor mannen organiseren, 
waar ze eenvoudige, maar smakelijke gerechten leren klaar-
maken. En het werd een doorslaand succes!

Tafeltje Dekje 
Alleenstaande ouderen die niet meer achter het fornuis 
wilden, konden een warme maaltijd bestellen bij Tafel-
tje Dekje. Dat was een voorziening van de gemeente- 
keuken aan de Gouwestraat, onderdeel van de gemeente-
lijke sociale dienst. Vrijwilligers brachten de maaltijden rond. 
In de jaren tachtig ging het beheer van de gemeentekeuken 
over naar de GDVV en de keuken sloot uiteindelijk in 1994 
door bezuinigingen en het groeiende aantal maaltijdprojec-
ten in de stadsdelen.

Open tafels
Met de nota ‘Flankerend Ouderenbeleid’ (1984, ministerie 
van WVC) wordt een nieuwe richting ingezet. Met het doel 
om ouderen langer zelfstandig te laten wonen, stelt de over-

Van bulk 
naar 
à la carte

heid geld beschikbaar waarmee voorzieningen van een ver-
zorgingshuis ook voor (oudere) wijkbewoners toegankelijk 
worden, zoals de warme maaltijdvoorziening.

En zo kreeg Tafeltje Dekje op den duur concurrentie. Want 
verzorgingshuizen gingen voor mensen die niet zelf kookten, 
open tafels organiseren, zoals in Loosduinse Hof en verschil-
lende andere instellingen. Zelfstandig wonende ouderen 
konden er een warme maaltijd komen eten of een gekoelde 
of vriesverse maaltijd laten bezorgen vanuit het verzorgings-
huis. Thuis konden ze die dan in een oventje opwarmen 
– later in de magnetron. De relatie tussen maaltijdvoorzie-
ning en eenzaamheidsbestrijding werd slechts incidenteel 
gelegd. Het CIPO noemde een maaltijdproject in een folder, 
waar het samen eten ‘leuk’ en ‘gezellig’ is: ‘Als u niet meer 
zelf kunt koken […] kunt u (minimaal) één of meerdere keren 
in de week samen met anderen een maaltijd nuttigen. Deze 
voorziening is ook bedoeld voor mensen vanaf 55 jaar die 
het gewoon leuk en gezellig vinden om met elkaar te eten.’

Er is nu een Resto VanHarte in meer dan twintig steden, maar de 
eerste opende in 2004 in Den Haag. In een Resto VanHarte (hierna kort 
‘Resto’) schuiven mensen aan de eettafel aan voor de gezamenlijke 
maaltijd. Die is behalve smakelijk ook de aanzet voor een gesprek en 
contact met andere mensen. Zo wil Resto eenzaamheid en isolement 
(bij alleenwonende ouderen) bestrijden. 

Doorslaand succes 
Alleenwonende mensen die niet zelf voor hun warme maaltijd zorgen, 
hebben minder sociale contacten dan mensen die dat wel doen. Dat 
inzicht uit onderzoek was voor Fred Beekers de aanleiding Resto Van-
Harte op te zetten. De naam was geïnspireerd op Restos du Coeur, een 
Franse liefdadigheidsorganisatie die voedsel verdeelt onder dak- en 
thuislozen. Het werd een doorslaand succes. In 2015 waren er al 37 
Resto’s in 22 verschillende steden, met in totaal 120.618 deelnemers. 

Meer dan een maaltijd
Behalve eten, kunnen mensen een meedoenprogramma volgen, goed 
om het sociale netwerk uit te bouwen en de maatschappelijke vaar-
digheden te verbeteren. Hierbij wordt veel samengewerkt met orga-
nisaties in de wijk. Een paar mooie gebeurtenissen: in 2015 werkten 
de Resto’s samen met het Nationaal Integratiediner en verzorgden 
een multiculturele maaltijd. En op de pier in Scheveningen was een 
pop-up Resto, waar 600 ouderen naartoe kwamen. 

Beroepskrachten én vrijwilligers
In de loop van de jaren is er een organisatie gevormd: een vrijwilligers-
organisatie met professionele leiding en ondersteuning. De Resto- 
manager en de horecamanager zijn betaalde krachten (parttime), 
de andere medewerkers zijn vrijwilligers. Jongeren en herintredende 
werknemers kunnen bij Resto terecht voor leer- en werkplekken. Een 
landelijk bureau zorgt voor de kwaliteitsbewaking, fondsenwerving 
en opleiding en training van vrijwilligers in de VanHarte Academie. 
Resto wordt financieel gesteund door de gemeente Den Haag, andere 
gemeenten en tal van organisaties.

Tevreden
Missie geslaagd, zou je kunnen zeggen. In een eigen meerjarig klant-
tevredenheidsonderzoek (2012-2014) gaven zowel gasten als vrijwilli-
gers aan nieuwe mensen te hebben ontmoet, zich minder eenzaam te 
voelen en meer op de hoogte te zijn van activiteiten in de wijk.

Samen aan tafel in Resto VanHarte
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Einde van de gemeentekeuken
De dagen van de gemeentekeuken zijn geteld als de ge-
meente Den Haag in 1992 tegen een miljoenentekort aankijkt. 
Er moest bezuinigd worden en een van de maatregelen was 
een verhoging van de maaltijdprijs van de gemeentekeuken. 
De voorgestelde prijsverhoging (van ƒ7,15 naar rond de ƒ9) 
én de problemen om de maaltijden tijdens de bezorging 
op temperatuur te houden, betekenden het einde van de  
gemeentekeuken. Voortaan zou het aanbod bestaan uit de 
genoemde open tafels in de verzorgingshuizen, bezorging 
van een dag- of vriesverse maaltijd en het aanbod van de  
firma Apetito. Er kwam een gemeentelijk punt maaltijdvoor-
ziening aan het De Monchyplein. Om in aanmerking te komen 
voor een reductie op de maaltijdprijs, werd een indicatie- 
systeem ingevoerd, uitgevoerd door de Unie Van Vrijwilligers. 
Ook deze manier is werken is verdwenen met de invoering 
van de Regeling Maaltijden en Ontmoeting in 2009, waarbij 
ouderen met hun Ooievaarspas korting kunnen krijgen bij 
een keur aan restaurants in wijkcentra en zorginstellingen.

Samen, goed en lekker
De trend samen, gezellig en goed te eten zet in de jaren 
2000 door met de opening van Resto VanHarte, een buur-
trestaurant waar mensen komen om te eten, elkaar te ont-
moeten en contact maken in een veilige omgeving. Ook de 
kwaliteit van de maaltijden was onderwerp van gesprek. 
Daarom startte de gemeente het project Gouden Bordjes in 
2012, een waardering voor excellentie van de maaltijdvoor-
ziening in de zorg. Winnaars van een Gouden Bordje vinden 
het een eer en maken reclame met de prijs. Het project heeft 
inmiddels zelfs navolging in het buitenland gekregen. 

goudeN bordjes

‘Oud is IN!’ was de opgewekte titel van de nota 
‘Ouderenbeleid’ voor de periode 2011 tot 2014. 
Daarin stonden twaalf projecten, gebaseerd 
op informatie uit gesprekken met ouderen en 
zorg- en welzijnswerkers, die binnen vier jaar 
vruchten moesten afwerpen. Een daarvan was 
‘Voeding en ouderen’, waarmee tegelijk een 
nieuw kwaliteitskeurmerk het licht zag. 

Goed, aantrekkelijk en gastvrij 
Zorg- en welzijnsinstellingen die meedoen aan 
de Haagse regeling Maaltijden en ontmoeting, 
kunnen dat nieuwe keurmerk bemachtigen: 
het Gouden, Zilveren of Bronzen Bordje. Jaar-
lijks worden de instellingen bezocht, beoor-
deeld en gewogen. Waar het om gaat is of 
ouderen lekker en kwalitatief goed kunnen 
eten in de instelling, of het restaurant of de 
eetgelegenheid aantrekkelijk en gastvrij is én 
of de service goed is. 

Niet over een nacht ijs
Mystery Guests (ouderen die zich hebben 
aangemeld) die de instellingen bezoeken om 
tot een oordeel te komen, gaan niet over een 
nacht ijs. Ze gaan doorgaans drie keer eten per 

AFBEELDINGEN in dit hoofdstuk::
• P.54/55: Resto VanHarte. Foto: Ben Lachab.
• P.57: Winnaars Goud, Gouden Bordjes 2015, 
Saffier Swaenesteyn en Loosduinen. Foto: Valerie 
Kuypers i.o.v. D’article.Enterprise B.V.

instelling en vullen steeds een beoordelings-
formulier in. Het gemiddelde van de scores per 
bezoek bepaalt het eindcijfer. Dat geeft ten 
slotte de doorslag of een Gouden, Zilveren of 
Bronzen Bordje wordt uitgereikt. 

Loden Bordje
De organisaties met een onvoldoende score 
voor een bordje krijgen sinds 2015 een bordje 
met een illustratie ‘werk aan de winkel!’. Ook 
lopen ze de kans een Loden Bordje te ontvan-
gen. Sinds de start in 2011 is dat één keer voor-
gekomen. De scores worden integraal opgeno-
men op de website goudenbordjes.nl.

Advies en klankbord
De organisatie van de Gouden Bordjes werkt 
met een Comité van Advies: gemeente Den 
Haag, Pierre Wind (chef-kok), Hotelschool The 
Hague, SOC (Stedelijke Ouderen Commissie) en 
D’article (conceptontwikkelaar en uitvoerend 
projectbureau). In de klankbordgroep zitten 
vertegenwoordigers van de deelnemende 
maaltijdaanbieders. Zij delen kennis en erva-
ringen met elkaar om zo gezamenlijk verbe-
teringen door te voeren. Daarnaast toetst de 
klankbordgroep ideeën van het Comité van 
Advies en geeft vrijblijvend advies.
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In een seniorvriendelijke stad zijn er genoeg (laagdrempelige) activiteiten voor ouderen. 

Cees en Marja spelen bij Hekgolf, een theatergroep in Laak. Onder de bezielende leiding 
van regisseur Elles Pleijter repeteren ze in ouderensoos De Stiel. Acteren brengt de 
ouderen veel meer dan alleen gezelligheid en tijdverdrijf. Cees is bijvoorbeeld veel 
assertiever geworden en durft tegenwoordig beter voor zichzelf op te komen dan 
vroeger. 

Den Haag is sinds 2015 aangesloten bij het wereldwijde concept ‘seniorvriendelijke stad’. 
Er zijn acht domeinen waarop een stad zich optimaal kan inrichten: zie ook pagina 11.

sociale
participatie

Domein:
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Ouderen zijn al lang geen bejaarden meer die in een bejaar-
denoord uitgeblust terugkijken op hun leven. Tegenwoordig 
zijn ze veel langer jong, mobiel en vitaal. Ze moesten wel, 
want sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw staan in 
beleidsnota’s termen als ‘langer zelfstandig blijven’ en ‘zelf 
de regie voeren’. In het dagelijkse leven betekende dat zelf 
opstaan en aankleden, contact onderhouden met familie, 
vrienden en buren, boodschappen doen en het huis schoon-
houden. Om mensen daarbij te helpen werd de thuiszorg 
georganiseerd, samen met een boodschappendienst, maal-
tijdvoorziening, alarmering en vormen van vrijwilligers- of 
mantelzorg. 

Eropuit
Later werd ook participeren steeds belangrijker, maar daar-
voor bleek meer nodig. Participeren doe je niet thuis, je 
moet er ook uit kunnen. En dan zijn hulpmiddelen als een 
wandelstok of rollator niet voldoende. Voor oudere voetgan-
gers moeten de trottoirs goed begaanbaar zijn en veilige 
oversteekplaatsen, met aan de snelheid van ouderen aan-
gepaste voetgangersverkeerslichten, zijn onmisbaar. Ook 
passend (openbaar) vervoer is nodig als iemand verder weg 
wil. Dit kan met behulp van taxi’s of aangepaste parkeer- 
mogelijkheden. Den Haag werd een seniorvriendelijke stad 
in 2015 en aan alle voorgaande aspecten wordt zoveel 
mogelijk gedacht.

Graag in de buurt
Zelfstandig blijven? Dan willen we graag winkels (supermarkt, 
kapper, apotheek, bloemenwinkel) in de buurt hebben. Maar 
dat lukt niet altijd. Dan is er hulp nodig.

Van uitgeblust tot 
mobiel en vitaal

Wijkbus VIOOL  

Met tram en bus kom je op veel plekken in 
de stad, ook als je al wat ouder en minder 
mobiel bent. Maar een kort ritje van huis 
naar bijvoorbeeld een vriend? Daarvoor is het 
openbaar vervoer niet ingericht. En voor elk 
boodschapje terugvallen op buren, familie of 
bekenden, wordt op den duur ook bezwaarlijk.  

Primeurs
Daarom werd eind 1978 in Loosduinen vanuit 
het ouderenwerk en wijk- en dienstencentrum 
De Henneberg het initiatief genomen om een 
wijkbus te laten rijden. Dat was een primeur in 
Den Haag. Er werd geld ingezameld en op zeven 
februari 1979 kon de eerste wijkbus in gebruik 
genomen worden. Het succes verspreidde zich 
en snel volgden er meer. Moerwijk had een 
andere primeur. Zij konden als eerste rekenen 
op subsidie voor hun wijkbus. 

Slimme constructie
Er was een stichting in het leven geroepen 
met de naam VIOOL (Vervoer Invaliden en 
Ouderen Omgeving Loosduinen). Wilde je met 
de wijkbus mee, dan hoefde je als oudere geen 
ritprijs te betalen. Iedereen die gebruikmaakte 
van de diensten van VIOOL werd gevraagd een 
vaste donatie te betalen. Een slimme construc-
tie, want zo voorkwam je problemen met wet- 
en regelgeving. Voor het vervoer van ouderen 
schreef Wet Autovervoer personen namelijk 
een gekeurde bus- en beroepschauffeur voor. 

Vriendendienst
In een door de gemeente uitgelokt proef- 
proces tegen VIOOL werd vastgesteld dat 
de stichting voldeed aan het principe van 
vriendendienst. En vervoer je iemand bij wijze 
van vriendendienst, dan heb je geen vergun-
ning nodig. De wijkbus kon, doordat zij uit-
eindelijk gelijk kreeg van de Hoge Raad, met 
vrijwilligers blijven rijden. VIOOL kon daarna 
rekenen op een subsidie van de gemeente.

Inmiddels rijden er ook wijkbussen (allemaal 
met gemeentelijke subsidie) in Bouwlust en 
Vrederust, Centrum, Laakkwartier, Scheve-
ningen, Haagse Hout, Mariahoeve en Marlot, 
Moerwijk/Morgenstond, Segbroek, Archipel 
en Willemspark, Regentessekwartier en Val-
kenbos. 
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Wijkbussen
Met name korte afstanden bleken lastig te overbruggen. De 
taxi en openbaar vervoer voorzagen niet in die behoefte van 
ouderen. Om ouderen hierin te ondersteunen, sprong het 
gecoördineerd ouderenwerk (de stichting VVO) in en kwam 
er hulp van vrijwilligers. De wijkbus (zoals VIOOL in Loos-
duinen of aangepast vervoer in Scheveningen) ging rijden 
in 1979 en bracht ouderen van deur tot deur. De gemeente 
Den Haag steunde verschillende initiatieven met subsidies, 
andere wijkbussen draaiden op bijdragen van donateurs. 

Naast de wijkbussen zijn de laatste jaren ook nieuwe wijkiniti-
atieven ontstaan. Het Scheveningse project ‘Rijden en Bege-
leiden’, waar vrijwilligers in hun eigen auto, tegen onkosten-
vergoeding, ouderen naar de door hun gewenste plaatsen 
worden gereden, is zeer succesvol gebleken. Ook in andere 
stadsdelen is door de welzijnsorganisaties deze vorm van 
vervoershulp door buren ingevoerd.

De BBD
Sinds 1991 is er ook de Boodschappen Begeleidingsdienst 
(BBD), begonnen in Tranvaalkwartier. Het bevat vervoer 
naar de winkels én begeleiding, onder het motto ‘alles went, 
behalve isolement’. Ook het openbaar vervoer sloot beter 
aan bij de noden van ouderen: sinds 2012 is de norm voor 
de maximale afstand tot ov-haltes gesteld op 500 meter.

ouderen in Transvaal vereenzamen. Ze besloten er iets aan te doen en 
begonnen een dienst waarmee ouderen boodschappen konden doen 
met behulp van begeleiders, maar zonder verantwoordelijkheden te 
verliezen. Ouderen deden zelf hun boodschappen en maakten nieuwe 
sociale contacten. De BBD regelde alleen vervoer en begeleiding. 
Verder stimuleerden ze aandacht en hulp voor elkaar in de directe 
omgeving. En het bleef niet bij boodschappen doen. Al snel werden 
uitjes georganiseerd: naar Scheveningen, de Keukenhof of Giethoorn. 
Inmiddels is er ook een BBD-koor. 

Goed voorbeeld doet Volgen
De BBD draait op vrijwilligers en enkele betaalde krachten. Financi-
eel heeft de BBD het niet altijd gemakkelijk gehad. Fonds 1818 is vaak 
een redder in nood geweest. Sinds een jaar of vijf geeft de gemeente 
meer subsidie. Maar het goede voorbeeld van de BBD kreeg nationaal 
navolging. Het concept is inmiddels meer dan 70 keer gekopieerd, tot 
aan Groningen toe (2004).

Mobiliteit en eenzaamheidsbestrijding: soms dient één dienst meer-
dere doelen. Dat is het succesverhaal van de Boodschappenbegelei-
dingsdienst (BBD). En natuurlijk was het concept – goedkoop, prak-
tisch, zonder bureaucratische rompslomp en effectief – ook een 
gouden greep. In ruim 25 jaar maakten meer dan 10.000 Hagenaars 
gebruik van de diensten van de BBD: begeleiding bij het boodschap-
pen doen en georganiseerde activiteiten. In 2016 reden er zeventien 
busjes rond.

Tegen vereenzaming
‘Alles went, behalve isolement.’ Een sprekender motto hadden de 
grondleggers van de BBD niet kunnen kiezen. Harry Wassenaar, toen 
ouderenconsulent in staddeel Centrum en Willem Willems, die na zijn 
werk als loodgieter vrijwilliger was op de buurtbus, zagen destijds 

De BoodScHappen 
BegeLeidingsdiensT 
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Helemaal nieuw was het niet, maar toen Welzijn 
Scheveningen in 2010 een particuliere vervoers-
dienst begon, hadden ze in Den Haag een primeur. 
Het idee was dat vrijwillige chauffeurs met hun 
eigen auto oudere mensen die niet mobiel meer zijn, 
door de stad gingen vervoeren. Ze brachten hun 
passagiers van deur tot deur. En daar bleef het niet 
bij: ze hielpen, indien gewenst, ook de weg te vinden 
naar een afspraak of vergezelden ouderen naar de 
dokter. Rijden én begeleiden dus. 

Ophalen voor de kerk
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat een vrijwillige 
vervoersdienst al veel eerder actief was bij Welzijn 
Voorburg en Welzijn Leidschendam. Het eerste ritje 
werd waarschijnlijk al gereden in de jaren tachtig, 
toen een echtgenoot de vriendin van zijn vrouw 
ging ophalen voor de kerkdienst, omdat die slecht 
ter been was. Het idee was geboren. Meer mensen 
meldden zich via de welzijnsorganisaties aan voor 
ritjes naar familie of dokter – meer vrijwillige chauf-
feurs brachten ze erheen. Maar wanneer ouderen 
niet konden terugvallen op bijvoorbeeld de kerk of 
een ander georganiseerd netwerk, moesten zij zelf 
(soms geholpen door het welzijnswerk) oplossingen 
bedenken.

In bijna alle stadsdelen
Het idee en de ervaring werd meegenomen naar 
Welzijn Scheveningen. Ouderen die niet zelfstandig 
met het openbaar vervoer kunnen reizen, schrijven 
zich in bij Begeleiden en Rijden. Als ze ergens heen 
willen, bellen ze op. In Scheveningen werd het zo’n 
succes dat de gezamenlijke welzijnsorganisaties 
op verzoek van de gemeente hebben besloten om 
vanuit Scheveningen uit te breiden naar de rest van 
Den Haag. In bijna alle stadsdelen kunnen ouderen nu 
van de dienst gebruikmaken.

Rijden en begeleiden

In beweging blijven
Om zelfstandig te kunnen blijven, heb je ook een goede licha-
melijke conditie nodig en bewegen is ook nog eens gezond. 
Veel ouderen bewegen te weinig en komen te weinig buiten. 
De gemeente Den Haag voerde daarom al vanaf de jaren 
zeventig een actief bewegings-stimuleringsbeleid, bijvoor-
beeld door Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) te sub- 
sidiëren. Met MBvO (vanaf 1971) brengen speciaal opge-
leide docenten ouderen letterlijk in beweging. Het doel is 
hun zelfstandigheid, zelfredzaamheid en sociaal contact te 
bevorderen. Vroeger werd dit georganiseerd vanuit VVO, 
later is het ondergebracht bij de gemeente Den Haag. 

Beweegtuin
De gemeente richtte in de periode 2010-2014 zeven fit-
plaatsen in voor ouderen. Buurtbewoners konden daar in de 
open lucht gebruik maken van fitness-toestellen. De eerste 
fitplaats was in het Zuiderpark. Ook zorgden diverse zorg- 
instellingen voor zogenaamde ‘Olga Commandeur pleinen’ 
en ontvingen ontmoetingcentra voor mensen met dementie 
een Silverfit installatie, kortom volop mogelijkheden in Den 
Haag om te bewegen voor ouderen.

In 2016 ontwikkelde de afdeling fysiotherapie van Haaglan-
den Medisch Centrum Bronovo een beweegtuin voor wijk-
bewoners èn patiënten. De beweegtuin was een initiatief 
om ouderen op een vernieuwende manier te helpen fysiek 
en mentaal gezond te blijven. Ook de Haagse Hogeschool 
is betrokken (vanuit het lectoraat Gezonde Leefstijl in een  
Stimulerende Omgeving).

AFBEELDINGEN in dit hoofdstuk:
• P.61: Loosduinen, nieuwe wijkbus (Peugeot) van de stichting 
VIOOL, in gebruik genomen op twaalf januari 1985 en staande bij 
het wijk- en dienstencentrum ‘De Henneberg’, Tramstraat. Achter de 
vrouwelijke passagier wijkbuschauffeur Koehler, 1985. Foto: Cees 
Verkerk. Collectie Haags Gemeentearchief. 
• P.62/P.63: De BoodschappenBegeleidingsDienst (BBD). Foto’s 
via Harry Wassenaar. 
• P.64: Particuliere vervoersdienst/ Rijden en begeleiden. Foto: 
Welzijn Scheveningen. 
• P.65: Beweegtuin Bronovo, 2017. Foto: GetOud.
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Overvolle bejaardenhuizen
Waar moesten al die ouderen wonen? In de jaren zestig en 
zeventig zochten zij hun heil in bejaardenhuizen. Of, een 
zeer gewild alternatief, in bejaardenpensions, waar vanuit 
de overheid scheef tegenaan gekeken werd. Verdienen aan 
zorgverlening was eigenlijk not done. Zowel het bejaarden-
huis als bejaardenpensions hadden in de jaren tachtig hun 
langste tijd gehad. De bejaardenoorden dreigden overvol te 
raken en er moest bezuinigd worden. Dit kwam ook door de 
verplichte herverdeling van verzorgingsplaatsen over grote 
steden en provincies. 

Denken in kansen op het moment dat je problemen tegen-
komt. Dat lijkt een actuele insteek, maar de gemeente Den 
Haag had die slogan al jaren geleden omarmd. Obstakels 
waren er zeker in eerdere jaren als het om wonen ging. Denk 
aan: woningnood in de jaren vijftig en zestig, sterke ver- 
grijzing in de jaren zeventig, enge stadsgrenzen en grote  
verschillen tussen wijken onderling. Zoeken naar alternatie-
ven dus, zeker waar het woningen voor bejaarden betrof. 
Misschien hebben juist die vraagstukken een duwtje tot 
vernieuwend denken gegeven. Want zeker als het ging 
om wonen in combinatie met welzijn en zorg voor ouderen, 
stelde Den Haag mooie voorbeelden, die later door andere 
gemeenten zijn overgenomen.

Ouder dan de rest van het land
Den Haag had na de Tweede Wereldoorlog een chronisch 
gebrek aan woonruimte. Er was woningnood. Veel mensen 
waren hun huis kwijt, omdat ze het hadden moeten opgeven 
voor de Atlantikwall of door de verwoesting van Bezuiden-
hout. Daarbij kwam dat het aantal mensen dat in Den Haag 
woonde, vanaf de jaren vijftig enorm toenam. En hoewel er 
tijdens de wederopbouw veel huizen werden bijgebouwd, 
was dat lang niet genoeg. De stad groeide uit z’n jasje, maar 
kon geen kant op, ingesnoerd als ze was tussen de Noord-
zee, Meijendel, het Westland, Voorburg, Leidschendam 
en Rijswijk. Jonge gezinnen vertrokken naar Zoetermeer, 
oudere mensen bleven over. In de jaren zeventig was de 
bevolking in Den Haag gemiddeld veel ouder dan in de rest 
van het land. Die vergrijzing werkte min of meer als prikkel 
voor de ontwikkelingen in de ouderenzorg.

Van woningnood 
naar woonzorgzone

In het rijtje belangrijke woonzorgvoorzienin-
gen voor ouderen vind je bijna nooit bejaar-
denpensions. Toch was het rond 1980 een aan-
trekkelijk alternatief voor het bejaardenhuis. 
Opname in een bejaardenpension kon vaak 
snel geregeld worden, voor een bejaardenhuis 
kwam je op een lange wachtlijst. 

Bejaardenpensions, 
echt Haags

Veel verschillen 
In Den Haag waren er in die jaren maar liefst 
250 geregistreerde pensions, waarvan er 100 
in het Statenkwartier stonden. Er was wel 
verschil in kwaliteit. Over sommige gingen ver-
halen rond over minimale zorg en verplichte 
overdracht van je financiën aan de pension-
houder. Er waren grotere en kleinere pensions 
en voor het ene betaalde je een stuk meer 
dan voor het andere. Want – de rechtsvorm 
was een belangrijk verschil met de bejaarden- 
huizen – het pension was vaak particulier 
eigendom. Bewoners van het pension betaal-
den de pensionprijs zelf. Eventueel kon je een 
beroep doen op de algemene bijstandswet, die 
toen nog werd ingezet voor de financiering van 
instellingen voor maatschappelijke en medi-
sche dienstverlening. 

Onrust
In 1984 kwam er een nieuwe Wet op de 
bejaardenoorden – eigenlijk een wijziging 
van de bestaande wet uit 1963 –, maar goed 
beschouwd wezenlijk anders. Daarin was 
een bejaardenoord een voorziening waar ten 
minste vijf ouderen duurzaam konden wonen 
(plus een serie bouwkundige en zorginhou-
delijke kwaliteitsvoorschriften). De pensions, 
die doorgaans minder dan vijf gasten hadden, 
vielen daarbuiten. Er ontstond grote onrust 
onder bewoners en pensionhouders in Den 
Haag. Want er werd ook een lijst met toe-
gelaten instellingen opgesteld om de finan- 
ciering af te kunnen bouwen en om het aantal 
pensions in de greep te krijgen. En zeker ook 
om de bonafide van de malafide instellingen 
van elkaar te kunnen scheiden. Was de brand- 
veiligheid en zorgverlening echter op orde, dan 

werden de pensions gedoogd en werd de finan-
ciering vrij geruisloos voortgezet. Wel nam het 
aantal pensions af met zeker 150 huizen, omdat in 
veel gevallen geen nieuwe bewoners meer werden 
opgenomen.

De cirkel is rond
Verschillende organisaties traden op als belan-
genbehartiger van de pensionhouders, zoals Ver-
eniging Belangen Behartiging Bejaardenpensions 
(1983). Een belangenorganisatie die ook nu nog 
actief is, werd al in 1970 opgericht: de NeVeP. Anno 
2017 profileert de NeVeP zich als ‘vereniging die 
de belangen behartigt van marktgerichte woon- 
en zorgvoorzieningen die een woon-, service- en 
zorgpakket leveren’. En daarmee is de cirkel rond. 
Het bejaardenpension heeft - zij het op een veel 
beperktere schaal dan vroeger – een plek gekre-
gen in het zorg- en woonaanbod voor ouderen. 
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Rond 2000 bundelden gemeente, woningbouwcorporatie, 
zorg- en welzijnsinstellingen en belangenorganisaties hun 
krachten voor het inrichten van een ‘levensloopbestendige 
woonzorgzone’. De bestaande wijk Moerwijk uit de jaren 
vijftig en zestig werd daarvoor vernieuwd en getransfor-
meerd: met een welzijnspaviljoen, zorgwoningen, en een 
obstakelvrije en veilige woonomgeving. 

Aan de eisen voldoen
In vier jaar tijd kwamen er vele duizenden plaatsen te ver-
vallen in de Nederlandse verzorgingshuizen – regulier of 
particulier. Ook in Den Haag, waar veel bejaardenpensions 
moesten sluiten, omdat ze volgens de Wet op de bejaarden-
oorden niet voldeden aan de strenge, nieuwe bouwkundige 
eisen voor bejaardenhuizen. In het Plan Bejaardenoorden 
boog het beleid naar ‘zo lang mogelijk zelfstandig thuis 
wonen’. 

Experimenteren
Het beleidsmatig nadenken over ouderen liep normaal 
gesproken wat achter in vergelijking met andere groepen, 
zoals jongeren. Maar niet op het gebied van wonen! De 
vergrijzing van de stad, in combinatie met de gevolgen van 
genoemde bezuinigingen vroeg om vernieuwend denken, 
om experimenteren. Daarom schaarde de gemeente zich 
vanaf de jaren tachtig onder meer achter het idee van 
groepswonen, dat toen een vernieuwend concept was. Het 
Zorghuis zag het licht: daar konden ouderen voortaan zelf-
standig wonen met aanvullende, professionele zorg. Wonen 
(aanleunwoningen), verzorging (verzorgingshuis) en verple-
ging (verpleeghuis) waren er gecombineerd. In 1990 beet 
Zorghuis Dr. W. Drees het spits af. 

samenWonen!

Het was een idee uit Duitsland dat de Haagse 
gemeenteraad in de jaren zeventig van de vorige 
eeuw inspireerde om het concept groepswonen 
te onderzoeken. Een groepje boeren had daar 
op latere leeftijd samen een boerderij gekocht, 
omdat ze terugverlangden naar het leven dat 
ze eerder vaarwel hadden gezegd. Den Haag was 
een van de eerste Nederlandse gemeenten die 
geïnteresseerd raakte in een dergelijke vorm van 
samenwonen. Ze zag toen al de voordelen: oudere 
mensen blijven bij de tijd en zijn sociaal geïnteres-
seerd als ze samenwonen.

Aan de slag
Vanaf 1984 startte de gemeente daadwerkelijk 
met deze projecten. In 1987 werden de eerste twee 
projecten opgeleverd: een nieuwbouwproject in de 
Bloemenbuurt (de Stokroos) en het gerenoveerde 
voormalige hoofdkantoor van De Sierkan aan de Sta-
tenlaan. Ook andere opmerkelijke gebouwen werden 
verbouwd om groepswonen mogelijk te maken: de 
oude meubelfabriek van Pander aan de Wagenstraat 
en het Landbouwhuis in de Anna Paulownastraat. Na 
de renovatie van de Oude School aan de Korendijk-
straat in Scheveningen volgden alleen nog nieuw-
bouwprojecten. In Den Haag zijn vanaf de jaren ‘80 
meer dan 30 woongroepen gevormd. 

Begeleiding
De vereniging Groepswonen door Ouderen 
(GDO, opgericht in 1984) begeleidde aspirant- 
groepsbewoners. Zij organiseerde maandelijks 
bijeenkomsten en deed actief aan werving. De 
gemeente en GDO organiseerde die eerste tijd 
ook teambuildingsbijeenkomsten op locaties 
buiten de stad. Daar kregen de woongroe-
pen allerlei nuttige informatie en deden ze 
oefeningen met betrekking tot het fenomeen 
groepswonen. Ook nu nog geeft GDO voorlich-
ting, informatie en begeleiding. Daarnaast is er 
vandaag de dag het Centrum voor Groepswo-
nen in Den Haag voor informatie en begeleiding. 

Niet alleen gemengde groepen
Behalve gemengde groepen hebben zich ook woon-
groepen met mensen van Turkse, Marokkaanse, 
Chinese en Hindoestaanse komaf gevormd. Een 
voorbeeld is Wisma Tunggal Karsa – tehuis voor 
mensen die hetzelfde nastreven – een woongroep 
voor Surinaams-Javaanse ouderen aan de Vaillant-
laan en een initiatief van welzijnsinstelling Rukun 
Budi Utama. En ook naar de (woon-)wensen van 
LHBT-ouderen werd geluisterd. Woningcorporatie 
Vestia steunde met instemming van de gemeen-
teraad in 2005 een wooninitiatief voor LHBT-ou-
deren: La Vie en Rose, oorspronkelijk de allereerste 
woongroep voor oudere homo’s in Den Haag.
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‘Het Zorghuis dr. W. Drees – kortweg: het Zorghuis – is een huis met een bij-
zondere formule,’ vermeldt hun website. ‘Onder één dak wonen zelfstan-
dige ouderen, cliënten met een indicatie voor verzorging zonder verblijf, 
verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg.’ 

Experiment
De formule is nu nog steeds bijzonder, maar werd al in de jaren tachtig 
bedacht als een experiment in de ouderenzorg. Vanuit de overtuiging dat 
ouderen er in totale instituties zoals verzorgingshuizen niet gezonder en 
zeker niet gelukkiger op werden, zocht men naar alternatieven. Er werd 
gekeken naar mogelijkheden die bovendien minder kostbaar zouden zijn 
dan de traditionele instellingen. Het Zorghuis was het antwoord. 

Zelfstandig wonen
Het accent kwam te liggen op wat ouderen nog zélf kunnen. Doel werd 
om hun zelfstandigheid op zijn minst te handhaven en zo mogelijk te  
vergroten, daarmee tegemoetkomend aan de uniciteit van ieder mens. 
Geen uniform zorgpakket meer in het Zorghuis, maar zorg op maat.  
Professionele zorg diende alleen nog aanvullend te zijn. In het Zorghuis 
konden ouderen zelfstandig wonen en aanvullende, professionele zorg 
krijgen. Het Zorghuis Dr. W. Drees was het eerste zorghuis in Nederland dat 
volgens deze nieuwe uitgangspunten van start ging.

Zorg aan huis
In de praktijk betekende dit dus dat beschermd wonen (aanleunwonin-
gen), verzorging (verzorgingshuis) en verpleging (verpleeghuis) in één  
Zorghuis gecombineerd werden. Iedere oudere of elk echtpaar, ook 
ouderen met een verpleeghuisindicatie, had een eigen appartement, waar 
de zorg aan huis werd gebracht. Had iemand meer zorg nodig dan in eerste 
instantie was ingeschat, dan werd de aan huis geleverde zorg aangepast 
aan de behoefte van die persoon. Verhuizen was niet nodig. De partner 
hoefde ook geen indicatie te hebben. Zij kregen verpleging en verzorging 
van vaste medewerkers in dienst van de GDVV.
 
Het experiment had nog een doel, namelijk het stimuleren van de  
informele zorg of mantelzorg: “Het leven buiten een instelling moet ook 
gewoon worden ín de instelling. De thuissituatie zoals die voorheen was, 
met behulp van buren en vrienden, wordt in het Zorghuis gestimuleerd.” 

Experimenteren met een Zorghuis

Ook Haagse zorgaanbieders speelden hierop in. Er ont-
stonden samenwerkingsvormen tussen zorgaanbieders, 
woningbouwcorporaties en nieuwe concepten als ‘Zorgeloos 
wonen’ (Florence). Van origine intramurale zorgaanbieders 
gingen actief de markt op met kortingspassen en zorgpak-
ketten om zelfstandig wonende ouderen hulp en ondersteu-
ning te bieden.

Wonen en zorg gescheiden
Bij het experiment Zorghuis dr. W. Drees werden wonen 
en zorg los van elkaar ingericht en gefinancierd. Dat was 
nieuw, want in verzorgings- en verpleeghuizen werden zorg 
en wonen juist samen aangeboden. Het scheiden van wonen 
en zorg – en dan vooral de financiering – werd een van de 
centrale thema’s in de ouderenzorg. Het zou overigens nog 
tot 2014 duren voordat er stapsgewijs met de gescheiden 
financiering werd begonnen.
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sluiting verzorgingshuizen
In 2012 sprak het kabinet opnieuw over stapsgewijze slui-
ting van verzorgingshuizen. Dit heeft consequenties voor 
de manier waarop de zorg rond ouderen georganiseerd zal 
worden. De verzorgingstehuizen krijgen andere functies. 
Steeds meer ouderen blijven in hun eigen woonomgeving 
wonen en zullen daar ook verzorgd gaan worden. 

AFBEELDINGEN in dit hoofdstuk:
• P.67: Modeshow van bejaarden in pension Eykenburg, Kruisbes-
senstraat 12, 1980. Foto: D. Noorhoff. Collectie Haags Gemeente-
archief.
• P.69: Waldeck Pyrmontkade 800-872, ‘Haghestein’, 1979. Foto: 
Dienst voor de Stadsontwikkeling. Collectie Haags Gemeentear-
chief. 
• P.71: De minister van Welzijn, Volkshuisvesting en Cultuur, drs. 
L.C. Brinkman, en wethouder mr. C.V. Martini openen het zorghuis 
Willem Drees met de onthulling van een plaquette. Rechts Jan M. 
Drees en dr. W. Drees jr., 1987. Foto: Cees Verkerk. Collectie Haags 
Gemeentearchief. 
• P.72: Moerwijk, Twickelstraat 120, Bejaardenhuis interieur, 1987. 
Foto: Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Collectie Haags Gemeentear-
chief. 

Je hele Leven blijven 
wonen in Moerwijk

Een woonzorgzone in de wijk Moerwijk: het was rond 2000 een ver-
nieuwend initiatief van de gemeente Den Haag. Een woonzorgzone 
is een ‘levensbestendige’ wijk waar bewoners die dat willen kunnen 
blijven wonen, ook als zij beperkingen gaan ondervinden omdat 
ze ouder worden of een handicap hebben, of als zij veel zorg nodig 
hebben. 

Verbonden met de wijk
Voor veel oorspronkelijke bewoners van Moerwijk klonk dit als muziek 
in de oren. Ze wilden graag in ‘hun’ wijk, ontworpen door architecten 
H.P. Berlage en W.M. Dudok, blijven wonen. Ze waren opgegroeid in de 
ruime straten en grote pleinen met veel beplanting en hadden mooie 
herinneringen aan de gemeenschappelijke binnentuinen, die zich 
tussen de woonblokken bevonden. Ze hadden gezinnen gekregen en 
voelden zich enorm verbonden met de wijk.

Veel te doen
In 2000 was het de eerste woonzorgzone die in een al bestaand 
stedelijk gebied zou worden ontwikkeld. Er moest veel gebeuren. 
De gemeenteraad verleende in november 2000 een subsidie van 4,5 
miljoen gulden om het project op te zetten en een begin te maken 
met de uitvoering. Betrokken zorginstellingen, woningcorporaties 
en welzijnsdiensten verenigden zich. In de jaren die volgden werden 
woningen opgewaardeerd en nieuwe levensloopbestendige huizen 
gebouwd. Er kwam een obstakelvrije voetgangersroute (langs zorg-
centra, twee buurtwinkelcentra, het wijk- welzijnscentrum, het  
servicepunt en de thuiszorgpost) en de woonomgeving werd aan-
gepakt. Er werd gewerkt aan de omvorming van drie zorgcentra tot 
‘centra voor zorg en diensten’.

Nieuwe gezinnen
Ondertussen kwamen ook nieuwe mensen in Moerwijk wonen: jonge 
gezinnen vanuit de centrumwijken van Den Haag. De grote groep 
senioren die in Moerwijk waren opgegroeid, kreeg gezelschap van 
nieuwkomers met uiteenlopende migratie-achtergronden. Zij hadden 
nog weinig binding met de wijk. Bewoners moesten elkaar beter leren 
kennen en moesten met elkaar afspraken gaan maken over zaken 
als vuilnis, schoonmaak en geluid. Het vergde aanpassing van beide 
kanten.
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In een seniorvriendelijke stad zijn er voldoende mogelijkheden voor ouderen om te  
participeren en bij te dragen aan de samenleving, bijvoorbeeld door het doen van vrij-
willigerswerk. 

Saša heeft altijd gezegd dat wanneer ze met pensioen zou gaan, ze in de bibliotheek in 
Leidschenveen-Ypenburg wilde werken als vrijwilliger. Zogezegd, zo gedaan. Ze vindt 
het een hele fijne bibliotheek om te zijn en om er mensen te helpen. Eén van die mensen 
is buurtbewoonster Louise. Ook zij komt graag in de bibliotheek en vindt het een  
prettige plek om te vertoeven. 

Den Haag is sinds 2015 aangesloten bij het wereldwijde concept ‘seniorvriendelijke stad’. 
Er zijn acht domeinen waarop een stad zich optimaal kan inrichten: zie ook pagina 11.

burger-
participatie

Domein:
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Veel ouderen, toen nog ‘bejaarden’, lieten zich in de jaren 
na de Tweede Wereldoorlog opvangen in bejaardenhuizen. 
Niet omdat ze behoefte hadden aan zorg, maar wel aan 
onderdak. Er heerste woningnood en in deze verzorgings-
huizen avant la lettre vonden ze een slaapplaats, maaltijden 
en gezelschap. 

Financiën boven wensen
Specifiek ouderenbeleid bestond niet. Maar toen de kosten 
van de bejaardenhuizen opliepen, werd de behoefte aan 
zo’n beleid al snel gevoeld. Niet de wensen of behoeften van 
ouderen, maar de financiën waren dus de drijfveer om een 
ouderenbeleid op te zetten. En dat gebeurde. Voor het eerst 
werd een beleid voor ouderen ontwikkeld met twee doelen: 
ouderen langer zelfstandig laten blijven door ze te laten 
participeren in de samenleving en de ongebreidelde groei 
van het aantal verzorgingsplaatsen (en de bijbehorende 
kostenstijging) in de hand krijgen. Het was een beleid dat 
niet gemaakt was in samenspraak met ouderen. Hun mening 
werd in die tijd nog niet gehoord. 

Minder bejaarden in instituten
Een ouderenbeleid was dus vooral nodig om het aantal 
bejaarden dat zich aanmeldde voor het bejaardenhuis in te 
dammen. In 1972 werd een indicatiecommissie ingesteld, 
die voorwaarden aan de toelating stelde. Het beleid was 
erop gericht om de zorg in instituten af te bouwen. Dit moest 
dan gecompenseerd worden met meer bejaardenwoningen, 
wijkverpleging, gezinsverzorging en meer dienstencentra. 
Vanaf 1977 was het bejaardenoord alleen nog voor ouderen 
die echt aangewezen waren op de zorg ter plekke. Anderen 

moesten het doen met voorzieningen daarbuiten, waarbij 
het verzorgingshuis als belangrijke plek in de wijk weer wel 
een rol kon spelen. Nota’s ouderenbeleid volgden elkaar op. 
Begrippen als emancipatie en preventie deden hun intrede. 
Zorg op maat werd belangrijk en vanaf 1990 ging het ook om 
de maatschappelijke integratie van ouderen. 

De dankbaarheid voorbij
Hoe veranderde de positie van de oudere zelf in de loop 
van de tijd? Na eeuwen van zorg als ‘gunst’ werd zorg, met 
de opkomst van de verzorgingsstaat, eerst een recht en ver-
volgens een product dat ouderen zelf konden aanschaffen. 
De invoering van de AOW en de verbeterde pensioenvoor-
zieningen maakten ouderen economisch zelfstandig. Zij 
konden hulp kopen en als consument eisen stellen. Ouderen 
werden een economisch relevante partij. Definitief voorbij 
was de tijd dat een oudere vooral dankbaar moest zijn, zich 
moest onderwerpen aan de strenge regels in het armenhuis 
of het hofje en vooral niet lastig moest zijn. 

Van betutteling naar 
zelfstandigheid

LOBB: steun voor Haagse 
bewonerscommissies 

1978. Het rijksbeleid voor ouderen – minder plaatsen 
in verzorgingshuizen, ‘langer zelfstandig blijven’ – 
werd allesbehalve met enthousiasme ontvangen. 
Daarom riep het COSBO (het samenwerkingsver-
band van organisaties die opkwamen voor belangen 
van ouderen) alle bewonerscommissies van de 1400 

bejaardenhuizen op tot actie. Sla de handen ineen, 
zet een overlegstructuur op en ageer!

Om rekening mee te houden
Dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want 
ouderen in het bejaardenhuis van toen waren veel 
minder vitaal en ook zorgbehoevender dan ouderen 
van nu. Het opzetten van een organisatie was dan 
ook niet eenvoudig. Toch hield dat de stichting LOBB 
(Landelijk Overleg Bewonerscommissies Bejaarden-
huizen) niet tegen om te starten met belangen- 
behartiging en het ondersteunen van bewoners-
commissies. Het LOBB werd een speler om rekening 
mee te houden.

Landelijk én in de Haagse praktijk
Het LOBB speelde een belangrijke rol in de totstand-
koming van de wettelijke regeling voor democrati-

sering van bejaardenoorden, de Wet Medezeggen-
schap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz, 1996) en het 
kwaliteitsbeleid van verzorgingshuizen. Ze overlegde 
daarnaast veelvuldig met de vertegenwoordigers 
van de verzorgingshuizen, zoals met de bewoners- 
commissies in Den Haag, die een eigen overleg 
hadden: het Haags Overleg Bewonerscommissies 
van verzorgingstehuizen (HOB). Zij hadden met twee 
leden in de Haagse Commissie voor de Bejaarden- 
oorden een flinke stem.

Meedenken
Het LOBB was ook actief betrokken bij de Haagse, 
gemeentelijke plannen voor de bejaardenoorden. 
Daarin draaide het vooral om de vermindering van 
het aantal verzorgingshuisplaatsen. Om die reductie 
financieel haalbaar te maken, bedachten de verzor-
gingshuizen, behalve sluiting, plannen om de voor-

zieningen van het huis breder aan te bieden. Dit waren 
bijvoorbeeld een tijdelijke opvang voor ouderen die 
veel zorg nodig hadden en faciliteiten voor zelfstan-
dig wonende ouderen in de wijk. Dat betekende wel 
een verandering van het bestaande woon- en zorg-
klimaat in huis. De bewonerscommissie moest zich 
daar dan ook over uitspreken. De LOBB-vertegen-
woordigers in de projectgroep Plan Bejaardenoorden 
hebben hiervoor belangrijke inbreng geleverd.

Veranderingen
In 1999 veranderde het LOBB de naam in Landelijke 
Organisatie Cliëntenraden (LOC) en fuseerde ze met 
de vereniging van bewonerscommissies uit ver-
pleeghuizen. In 2008 ging dit op in LOC Zeggenschap 
in Zorg. 
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een cliëntenraad in te stellen. Maar in 1978 nam het COSBO 
het initiatief om een Landelijk Overleg Bewonerscommissies 
Bejaardenoorden op te richten. Het werd een organisatie 
met invloed en gezag. Vanaf 1996 werden met de Wet mede-
zeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz), de zorgin-
stellingen verplicht zo’n cliëntenraad in te stellen. 

Echt Haags
Het Haagse ‘open bejaardenwerk’ (de Stichting Voorzienin-
gen voor Ouderen, opererend onder het motto ‘voor en door 
ouderen’) kende in de jaren tachtig een belangrijke plaats 
toe aan de wijk-ouderengroepen (zie het hoofdstuk gemeen-
schap en gezondheidszorg). Emancipatie, zelfontplooiing, 
vorming en informatievoorziening van en voor ouderen 
waren belangrijke thema’s in het ouderenwerk in de Haagse 
buurten en wijken. In 1990 werd in Den Haag de Stedelijke 
Ouderencommissie opgericht. Door de enorme betrokken-
heid van haar leden was er vanaf dat moment geen oude-
renbeleid meer zonder dat de SOC zich over de inhoud had 
uitgesproken.

ouderen aan het woord
Het steeds maar groeiende aantal ouderen, die bovendien 
veel gezonder waren dan ouderen van vroeger, speelde een 
grote rol in de ontwikkeling die gaande was. Ouderen kwamen 
bij elkaar in organisaties en lieten hun stem horen. De invloed 
van organisaties van ouderen bij de beleidsontwikkeling nam 
nu sterk toe. Voor de gemeente werd steeds duidelijker dat 
de beleidsdoelen alleen te halen waren wanneer de belan-
gen van de ouderen ermee gediend werden. Patiënten- en 
consumentenorganisaties en ouderenbonden roerden zich 
in het belang van hun leden. De maatschappelijke positie 
van ouderen veranderde substantieel! 

Al vanaf 1900
Ouderenbonden waren niets nieuws. Al in 1900 werd de 
Bond voor Staatspensionering opgericht en in 1945 de  
Algemene Bond voor Bejaarden door Rotterdamse haven- 
arbeiders. Een fusie tussen die twee leverde in 1977 de 
ANBO op. Andere grote bonden zijn de Unie KBO/KBO 
Brabant en de PCOB, met ruim 250.000 leden in totaal. In 
Den Haag werkten deze drie bonden en de Hindoestaanse 
Ouderenbond samen in het COSBO. 

Allemaal een cliëntenraad
Vanaf het eind van de jaren zestig maakten de belangen- 
organisaties van ouderen zich, behalve voor de zorg en  
nkomenspositie, vooral sterk voor inspraak en het bevorde-
ren van de rechtspositie van cliënten in zorginstellingen. In 
die tijd vond de overheid het de verantwoordelijkheid van 
iedere zorginstelling zelf om rekening te houden met de 
wensen en behoeften van haar cliënten, bijvoorbeeld door 

Inspraak van ouderen was nieuw aan het eind van de jaren tachtig. 
Ook voor SOWOG (Stichting Welzijnswerk Ondersteuning Ouderen- 
werk ’s-Gravenhage), waarin alle bestaande instellingen in 1986 waren 
opgegaan. Om vorm te geven aan die roep om inspraak werd in 1990 
de Stedelijke Ouderen Commissie (SOC) ingesteld, een adviesraad 
voor en door ouderen en ondersteund door SOWOG. Aangesloten bij 
de SOC waren onder meer vertegenwoordigers van de wijk-ouderen- 
groepen en ouderenbonden en -verenigingen, zoals ANBO, PCOB, 
KBO en de Hindoe Ouderenbond. Al in de beginjaren kreeg de SOC 
een belangrijke status doordat bestuurders snel en onderbouwd een 
reactie gaven op voorgenomen stedelijk beleid. 
 
Gevraagd en ongevraagd advies
In februari 1990 besloot de gemeenteraad de SOC te verzelfstandigen. 
Het gemeentebestuur kon nu advies vragen, maar ook ongevraagd 
advies krijgen over alle zaken die ouderen raakten. SOC en gemeente 
Den Haag legden in 1992 het een en ander in een convenant vast.

Middag van de bloemetjesjurken
Er was waardering, maar er groeide ook kritiek op de SOC. Want terwijl 
de achterban bijna geheel uit vrouwen bestond, waren het voorname-
lijk mannen die bestuurlijk aan de touwtjes trokken. Tijdens de jubi-
leumviering in 1995 hielden de leden hun kritiek niet langer voor zich. 
Bij de ‘middag van de bloemetjesjurken’ barstte de bom! Het bestuur 
trok zijn conclusies en het was Alie Pronk die daarna de leiding nam.

Een aanwezige partij
De SOC heeft bij de gemeente diverse aandachtspunten voor het 
seniorenbeleid neergelegd, zoals eenzaamheidsbestrijding, ouderen-
mishandeling en verbetering van zorg aan huis, inclusief de WMO/
AWBZ-problematiek. Vanaf 2010 is de SOC op zoek gegaan naar nieuwe 
groepen Haagse ouderen en heeft daadwerkelijk initiatieven genomen. 
Ze heeft bijvoorbeeld actief bijgedragen aan de oprichting van een 
stichting voor islamitische ouderen en was een van de initiatief- 
nemers van de Stedelijke Alliantie Cultuursensitiviteit. Sinds 2012 is 
de SOC betrokken bij het Ouderenplatform. Het ideaal van de SOC? 
Een proactieve organisatie zijn: een aanwezige partij in de stad waar 
je niet om heen kunt.

AFBEELDINGEN in dit hoofdstuk:
• P.77: Uitreiking van de eerste AOW door minister Suurhoff 
(Sociale zaken en Volksgezondheid), 1957. Foto: ANP. 
• P.78/79: Middag voor ouderen, georganiseerd door de Alge-
mene Nederlandse Bond voor ouderen (ANBO) in ‘De Veegpost’, 
Schlegelstraat 148, 1981. Foto: R. de Hilster. Collectie Haags 
Gemeentearchief. 

De SOC: een Aanwezige 
partij in de stad
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Wat moeten we in deze tijd zonder pc, mobiele telefoon en 
smart-tv? Zonder ijskast, wasmachine en al dan niet draad-
loze stofzuiger? Bijna niemand kan nog zonder hulpmiddelen 
en aanpassingen om het dagelijks leven aangenamer te 
maken. Daar horen ook de wandelstok, rollator, traplift en 
hoog-laag bed bij, waarmee we tot op hoge leeftijd zelf- 
standig wonen en leven. 

Nieuw beleid
Wanneer is het gebruik van hulpmiddelen om zelfstandig te 
kunnen blijven of de eigen regie te blijven voeren eigenlijk 
populair geworden? De start van dat beleid lijkt het Bestek 
‘81 te zijn geweest, het bezuinigingsprogramma van het 
kabinet Van Agt/Wiegel. Daarin was het afgelopen met 
het beleid om verzorgingshuizen voor (relatief gezonde) 
ouderen te bouwen. ‘Zo lang mogelijk zelfstandig blijven’ 
werd het devies en dat is het nu nog steeds. Dit terwijl de 
zorgbehoefte en woonsituatie van ouderen in 1980 en 2017 
totaal niet te vergelijken zijn.

Zenders en alarmknoppen
‘Zo lang mogelijk zelfstandig!’ Daarom introduceerde toen-
malige minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
Brinkman, het ‘flankerend ouderenbeleid’ (1983). In 1984, 
1985 en 1986 kwam extra geld beschikbaar voor de  
versterking van thuiszorg en hulp aan zelfstandig wonende 
ouderen van verzorgingshuizen. De wijkfunctie van het ver-
zorgingshuis was geboren. Met het geld konden de verzor-
gingshuizen bijvoorbeeld niet alleen een maaltijdproject voor 
zelfstandig wonende ouderen opzetten en tijdelijke opvang 
mogelijk maken, maar ook investeren in alarmeringsappara-

tuur voor ouderen thuis. In korte tijd stond heel Den Haag 
vol met zenders en alarmknoppen waarmee ouderen hulp 
konden inroepen. Die stonden meestal in verbinding met 
alarmcentrales van hulpdiensten of de balie van het verzor-
gingshuis, een enkele keer met de mensen uit de sociale 
omgeving van de oudere zelf. De vertrouwde telefooncirkel, 
vaak door het gecoördineerd ouderenwerk in stand gehou-
den, verdween langzaam naar de achtergrond. Het gebruik 
van techniek maakte een stormachtige ontwikkeling door. 

Technologie en e-hulp: 
van wandelstok 
tot knuffelrobot Wat een uitvinding: de telefooncirkel. Elke dag word je 

gebeld door een vaste beller. Jij belt dan op een vast 
tijdstip weer naar een andere cirkeldeelnemer. Zo heb 
je twee keer per dag contact met iemand. Je weet of 
de ander in goeden doen is of niet en ze weten van 
ook van jou hoe het met je gaat. Is er ergens iets mis 
of reageert je maatje niet, dan wordt er actie onder-
nomen. De telefooncirkel is een uitkomst voor iedereen 
die alleen is, behoefte heeft aan contact en aan huis 
is gebonden. Telefooncirkels, gerund door vrijwilligers, 
bestaan al zo’n kleine 40 jaar en voldoen nog steeds.

Contact en veiligheid
De telefooncirkel, die meestal rond de zes deelnemers 
telt, heeft dus een belangrijke controle- en contact-
functie. Ook in het weekend. Een steuntje in de rug 
voor alleenstaande mensen, die zich soms onzeker 
voelen en bezorgd zijn hoe het moet als ze ziek worden 
of thuis bijvoorbeeld een ongelukje krijgen. De dage-
lijkse telefoongesprekjes geven een gevoel van veilig-
heid, ze doorbreken de sleur van alledag en voorkomen 
eenzaamheid. 

Niet opnemen?
Iedere ochtend start een vrijwilliger vanuit een cen-
traal punt de telefooncirkel op een bepaalde tijd door 
deelnemer A op te bellen. Die belt B enzovoort, totdat 
de laatste deelnemer zich weer meldt bij het centrale 
punt. Neemt iemand niet op, dan geeft de beller dit 
door aan het centrale punt. Daar wordt direct onder-
zocht wat er aan de hand is en zo nodig gaat een ver-
trouwenspersoon langs bij de betrokkenen. 

Opkomst van domotica
Een mooi voorbeeld van wat er allemaal kon, was het Huis 
van de Toekomst, een project uit 1989 van sterrenkundige en 
wetenschapspromotor Chriet Titulaer. Het huis stond vol met 
slimme technologie (domotica) die je in het dagelijks leven 
kon toepassen, zoals een stofzuigersysteem, stemherken-
ning, zonnepanelen en bewegingsdetectoren. Veel van de 
innovatieve concepten uit die tijd zijn nu gemeengoed. 

Het concept van het slimme huis is ook in Den Haag toege-
past, bijvoorbeeld in de ‘Serviceflat van de 21e- eeuw’ aan 
het Erasmusplein of in het Domotel aan het Regentesseplein. 

Het project ‘Serviceflat van de 21e eeuw’ in de Erasmusflat is 
een initiatief van woningcorporatie Vestia en het Coornhert-
Centrum. In dit project ontwikkelen zij diensten voor thuiswo-
nende ouderen. Dat gebeurt via een integrale aanpak waarbij 
zowel techniek als het omgaan daarmee aan bod komen. 
De rol van breedband internet is cruciaal. Niet de deelname 
aan de infrastructuur is de voornaamste drijfveer, maar de 
producten en diensten die daarmee worden gefaciliteerd. 
Om het gebruik van technologie te stimuleren ondersteunde 
de gemeente Den Haag de organisatie ILSE (Independent 
Living for Seniors). 

Vooruitstrevend idee
Rond de eeuwwisseling was draadloos nog lang niet de 
standaard. In de personenalarmering werd daarom gebruik-
gemaakt van bestaande infrastructuur, zoals de telefoon 
of de kabel. De state of the art was toen de spreek-luister-
verbinding ‘Meavita thuis’, een initiatief van zorgorganisatie 

De telefooncirkel: 
dagelijks contact
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Meavita in 2005. Met behulp van een apart kastje, de TVfoon, 
kon je op je eigen televisiescherm live met anderen praten. 
Een vooruitstrevend idee, dat nooit van de grond is gekomen 
en werd ingehaald door internet, pc-applicaties als Skype 
en andere programma’s waarvoor je alleen een smartphone 
nodig hebt. 

Slimme hulpmiddelen
De laatste jaren is er veel nieuws bijgekomen op het domo-
ticafront. In de instellingen is bijvoorbeeld opsta-alarmering 
en verlaat-de-kamer-melding in gebruik, of nachtoriëntatie-
verlichting voor bewoners. Zelfstandig wonende ouderen 
kunnen hulpmiddelen gebruiken, zoals videocommunicatie, 
waarmee hulpverleners op afstand zorg kunnen bieden. 
Deze slimme technologie wordt bijvoorbeeld gebruikt om, 
met behulp van sensoren, afwijkingen in het normale gedrag 
van de cliënt waar te nemen. Ook het slimme deurslot is een 
voorbeeld. Daarbij gebruiken hulpverleners een app om de 
voordeur te openen van een oudere met een hulpvraag. 
 
De technologische ontwikkelingen beloven in de komende 
jaren nog veel meer hulpmiddelen voor ouderen. Niet alleen 
voor fysieke hulp, maar ook voor gezelschap en bijvoorbeeld 
een knuffel.

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, ook als 
je oud wordt. Zelf de regie over je leven houden. Dat 
kan, als je gebruikmaakt van de innovatieve mogelijk- 
heden van de techniek. Dat was de stellige overtuiging 
van de gemeente Den Haag rond de eeuwwisseling en 
daar werd dan ook op ingezet. 

Allemaal aan de computer
In Moerwijk bijvoorbeeld, riep de stichting Woon-
zorgzone Escamp internetcafés in het leven en ook 
een helpdesk met vrijwilligers. Daarnaast was er een 
aanbod aan computercursussen, een website en een 
portal voor Moerwijk. Zo was er alle mogelijke onder-
steuning voor de (oudere) bewoners van Moerwijk om 
zich de computer en internet eigen te maken. Daar-
door én door toepassing van domotica zou het zeker 
lukken langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. 
Een van de partijen was de door gemeente gesteunde 
organisatie ILSE (Independent Living for Seniors).

Alles is domotica
Het bleef hier niet bij. In Moerwijk werd als voor-
beeldproject een woning uitgerust met domotica en 
ICT-toepassingen. Er kwamen domoticawoningen in de 
Serviceflat van de 21e eeuw (Vestia) aan het Erasmus-
plein en er werd bovendien een Domotel (domotica- 
hotel) ontwikkeld aan het Regentesseplein. Mogelijk 
was het te vroeg en te weinig klantgericht (te veel 
gericht op gadgets). ILSE heeft het uiteindelijk niet 
gered. 

Domotica

AFBEELDINGEN in dit hoofdstuk:
• P.80: Mevrouw Van Meijgaarden, vrijwilligster bij de 
telefooncirkel Mariahoeve, 1984. Foto: Cees Verkerk. 
Collectie Haags Gemeentearchief.
• P.83: Dame in de iZi woning. Foto: Henriëtte Guest. 

de Izi ervaarwoning
In 2016 kreeg de relatie tussen technologie en de gemeen-
telijke zorg en participatiedoelstellingen weer een boost. 
Met de ervaring van het ILSE-project werd een nieuw 
project (iZi) gestart met opnieuw de doelstelling: gezond 
en langer thuis wonen. Uit een leefwereldonderzoek dat 
iZi hield onder ouderen, kwamen vragen naar voren over 
technologische oplossingen, zoals sensortechnologie, 
robots, apps, en meer. In een zogenaamde ervaarwoning 
is te zien voor welke technologie en domotica-oplossin-
gen bewoners hebben gekozen. 
 
Het doel is om iedere bewoner een technologische oplos-
sing op maat aan te bieden. Deze oplossing moet hen in 
staat stellen om langer in hun eigen huis te blijven wonen. 
Bewoners hebben ingestemd om de onderzoekers van iZi 
te infomeren over hun ervaringen: Werkt het en voldoet 
het? De uitkomsten van het onderzoek vormen de basis 
voor het inzetten van technologie in de stad.
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Vrijwilligers bezoeken alleenstaande ouderen, brengen maal-
tijden rond, helpen bij de belastingaangifte, zijn bestuurslid 
van een adviesraad of ouderenbond en ga zo maar door. 
Zonder vrijwilligers houdt ‘het’ simpelweg op. Ook mantel- 
zorgers zijn steeds belangrijker geworden.

vrijwilligerswerk
Je kunt wel zeggen dat vrijwilligerswerk het cement is van de 
samenleving. In 2015 berekende het CBS dat 49% van de 
Nederlanders ten minste twee keer per jaar vrijwilligerswerk 
deed. In de jaren zestig en zeventig was het niet anders. De 
wijk-ouderengroepen, ouderenbonden en andere zelforga-
nisaties van ouderen bestonden uit vrijwilligers. De stichting 
VVO draaide voor het uitvoerend werk op vrijwilligers (voor 
wijkbussen, alarmering, belangenbehartiging) en ook de 
wijk- en dienstencentra konden niet zonder. 

Wat waren de grenzen?
In de jaren zeventig veranderde, onder invloed van de geste-
gen welvaart, veel vrijwilligerswerk in betaald werk. De zorg 
professionaliseerde. In het welzijnswerk en de zorg voor 
ouderen groeide het aantal beroepskrachten. Daar kwam 
discussie over, want wat waren de grenzen van de professi-
onele zorg? De balans tussen professionele zorg, zelfzorg en 
zorg voor en door anderen moest worden hersteld! Medicus 
Joop Hattinga Verschure bedacht in 1972 het begrip man-
telzorg: de zorg van de ene mens voor de andere, zorg die 
mensen verwarmt omdat ze elkaar er ‘als een mantel mee 
omgeven’. Officieel verwoord: ‘Alle zorg die in een klein 
sociaal netwerk aan elkaar wordt gegeven op basis van  
vanzelfsprekendheid en bereidheid tot wederkerigheid.’

Opnieuw onmisbaar
De jaren tachtig waren de jaren van decentralisatie. De 
verantwoordelijkheid voor veel zorg- en welzijnsvoorzienin-
gen werd aan gemeenten overgedragen. Daardoor zou de 
samenhang tussen het aanbod steviger worden (met de 
klant centraal) en het bood de kans enorm te bezuinigen. 
De zorg dreigde namelijk onbetaalbaar te worden door de 
toename van het aantal ouderen, de hogere levensverwach-
ting, het verbeterde zorgaanbod en de professionalisering. 
De bevoegdheden gingen van het rijk naar gemeenten, maar 
op de budgetten werd sterk gekort. De gemeente bezuinigde 
noodgedwongen op de dienst- en hulpverlening. De vrijwil-
liger en de mantelzorger werden daardoor weer onmisbaar. 

Onmisbaar: 
vrijwilligers en 
mantelzorgers

Steuntje in de rug voor vrijwilligers
Volgens de nota Oud is in (2011) deed ruim een vijfde 
(22%) van de Haagse 65-plussers aan vrijwilligerswerk, 
26% hiervan waren ouderen van 65-74 jaar. Anno 2017 is 
dit gegeven vrijwel ongewijzigd. HOF promotie Haags Vrij-
willigerswerk was er om vrijwilligers te ondersteunen. Daar 
zochten ze bijvoorbeeld de juiste vrijwilliger bij een vacature. 
Ze zetten zich ook in voor de promotie en positionering van 
het Haagse vrijwilligerswerk. In 2013 is HOF opgegaan in de 
stichting Participatie Emancipatie Professionals (PEP). PEP 
is een kenniscentrum, geeft advies en stimuleert afstemming 
met andere gemeentelijke organisaties. 

Iemand interviewen, luisteren naar zijn levensverhaal, foto’s uitkiezen 
en ten slotte het verhaal vastleggen. Voor mensen die goed kunnen 
luisteren en van schrijven houden, is het leuk vrijwilligerswerk – geen 
zorgverlening, maar informatie verzamelen over je ‘hoofdpersoon’ 
en samen een boek over zijn of haar leven maken. Het mes snijdt aan 
twee kanten, want voor ouderen is het een mooie manier om samen 
herinneringen op te halen. In 2006 startte stichting HOF met het 
project Haagse Levensboeken, een nieuw type vrijwilligerswerk.

Over vroeger en nu
HOF gebruikte voor het idee de resultaten van onderzoeken, waaruit 
steeds duidelijker bleek dat levensverhalen belangrijk zijn bij het 
ouder worden. Door te vertellen over je eigen leven geef je het verle-
den een betere plek. Je versterkt het zelfbeeld en de identiteit en het 
kan de relatie met familie en het sociaal netwerk (ook mantelzorgers 
en vrijwilligers) verbeteren. In een levensboek krijgen verhalen en her-
inneringen van vroeger een plaats. Maar ook gebeurtenissen van nu 
en verwachtingen over wat nog komt, kunnen de revue passeren.

Het Grote Appeltje van Oranje
Het levensboek werd een succes. Vertellen en werken aan een levens-
boek bleek een goede manier om sociaal isolement bij ouderen te 
bestrijden. Het gaf bijvoorbeeld ook ouderen met een migratieach-
tergrond de kans hun verhaal te vertellen. Daarnaast hadden zorg-
professionals er baat bij: iemands levensverhaal lezen vergroot de 
betrokkenheid en het begrip. Ook bij vrijwilligers sloeg het aan. Sinds 
de start van het project hebben ruim 250 vrijwilligers zich ingezet om 
ongeveer 300 boeken te maken van verhalen van Haagse ouderen. 
Het project is veelvuldig beloond, onder andere in mei 2009, toen het 
project de prijs van het Oranje Fonds (het Grote Appeltje van Oranje) 
won voor succesvolle initiatieven die groepen mensen met elkaar ver-
binden.

Vervolg
In 2014 werd de Stichting Haagse Levensboeken opgericht als voort-
zetting van het levensboekenproject. De stichting is een zelforgani-
satie van vrijwilligers die haar taken vervult in nauwe samenwerking 
met maatschappelijke organisaties in de Haagse regio. 

Haagse Levensboeken
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Mantelzorg: geen keuze
Wat is het verschil tussen vrijwilligerswerk en mantelzorg? 
Mezzo, de landelijke vereniging van mantelzorgers, geeft 
daarop een treffend antwoord: mantelzorg overkomt je en 
voor vrijwilligerszorg kies je. Mantelzorgers kunnen dus niet 
op eigen initiatief stoppen, met alle gevolgen van dien: over-
belasting of zware morele druk om je naasten bij te staan. 
Van de 65-plussers verleende ruim een kwart (26%) mantel- 
zorg.

Van meldpunt tot brigade 
Ondersteuning van mantelzorgers was dus noodzakelijk. 
CIPO (Centraal Informatiepunt Ouderen) nam het als eerste 
in zijn werkplan op. In 1997 subsidieerde de gemeente een 
Meldpunt Mantelzorg, ondergebracht bij de CIPO-balie. 
Mantelzorgers konden daar terecht met vragen over aanvul-
lende zorg, financiën, wonen en vervoer. Verder werden er 
steunpunten voor mantelzorgers in elk stadsdeel opgezet en 
kwam er in 2004 de Stichting MantelZorg. 
 
Tien organisaties tekenden in november 2007 het Mantel-
zorgakkoord, om zo de positie en ondersteuning van man-
telzorgers te verbeteren. Ook werd de Haagse Mantelzorg-
brigade opgericht voor vrijwilligers die bereid waren acuut 
ergens in te vallen of een klus op te knappen. De brigade 
schakelde bijvoorbeeld iemand in om tijdelijk de taak over 
te nemen van een mantelzorger, zodat die er even tussen-
uit kon. Ook werd besloten het lectoraat Mantelzorg op te 
zetten, dat onderdak kreeg bij de Haagse Hogeschool.

12.000 Haagse overbelaste mantelzorgers waren er rond 2010! En dat 
was nog maar een schatting. Was overbelasting te voorkomen? In een 
poging daartoe werd in de nota Oud is in (2011) een project opgenomen 
met de alleszeggende titel ‘Versterking mantelzorg’, dat voortbouwde 
op eerdere initiatieven uit 2008 en 2011. Toen sloten het gemeentebe-
stuur en een flink aantal organisaties, zoals PEP Den Haag, Parnassia 
en de welzijnsorganisaties samen al mantelzorgakkoorden af. Daarin 
werden verbeteringen afgesproken over bijvoorbeeld informatievoor-
ziening en ondersteuning. Het akkoord uit 2011 richtte zich speciaal op 
de vervangende zorg (respijtzorg) voor mantelzorgers. 

Scholing nodig
Maar er was nog meer ondersteuning van mantelzorgers nodig. Het 
moest gemakkelijker gemaakt worden. Met ‘Versterking mantelzorg’ 
probeerde men dat te bereiken door aan een betere samenwerking 
tussen de formele en informele zorg te werken en zorg toegankelijker 
te maken. Een tweede ambitie was de scholing en opleiding van zorg-
verleners en mantelzorgers te verbeteren. Een heel nieuwe generatie 
verpleegkundigen, verzorgenden en maatschappelijk werkenden zou 
worden geschoold in het omgaan met mantelzorgers. Daarom werd bij 
de Haagse Hogeschool een lector Mantelzorg aangesteld. 

Kennisontwikkeling
Vanaf de start in juni 2011 is het lectoraat, dat intensief samenwerkt 
met andere faculteiten van de Haagse Hogeschool, volop aan de gang 
gegaan met kennisontwikkeling en kennisverspreiding. Behalve onder-
wijs aan en begeleiding van studenten, bracht het lectoraat publicaties 
uit, maakte educatieve clips en een filmprogramma en organiseerde 
bijeenkomsten, inspiratiesessies en symposia. Daarbij kwamen thema’s 
aan de orde als de relatie tussen mantelzorg en emotionele veiligheid, 
samenbrengen van zorg en technologie en meer informatie over jonge 
mantelzorgers. 

Mantelzorgkamer
Financieel ondersteund door de gemeente Den Haag startte in 2016 
een nieuw initiatief van de Haagse Hogeschool: de Mantelzorgkamer, 
een fysiek en digitaal platform voor mantelzorgers, professionals en  
studenten. Er is aandacht voor thema’s als: gezinnen met jonge mantel- 
zorgers, zorg en technologie, arbeid en zorg, mantelzorg en mensen 
met een beperking en ouderen in de samenleving. 

Mantelzorg: leren en doceren

Jan Booij is eigenaar van een adviesbureau dat zich bezighoudt met 
interculturalisatie & internationalisering, bestuurlijke- en manage-
mentvraagstukken.

Bob Meerstadt is recent met pensioen gegaan na 42 jaar werkzaam 
te zijn geweest binnen het welzijnswerk voor ouderen in Den Haag 
(stichting VVO en SOWOG) en later bij de gemeente Den Haag als 
beleidsadviseur op diverse terreinen waaronder ouderenbeleid. 

Lex Noyon heeft een advies- en managementbureau dat bedrij-
ven, zorginstellingen en instanties helpt bij het verkrijgen van van 
gemeentelijke subsidies en aanbestedingen.

AFBEELDINGEN in dit hoofdstuk:
• P.84/85: Leden van BAS (Bewoners Activiteiten Schilderswijk) 
halen de nieuwe bestelbus voor het vrijwilligerswerk in de wijk - 
geschenk van het koningin Julianafonds - op bij de leverancier aan 
de Waldeck Pyrmontkade (G. Oord bedrijfswagens), 1985. Foto: 
Cees Verkerk. Collectie Haags Gemeentearchief.
• P.87: Schoondochter Arina helpt Cor regelmatig in het huishou-
den. Foto: GetOud. 
 
Over de auteurs van dit hoofdstuk::
Carla van den Bergen is tekstschrijver, redacteur, adviseur en eige-
naar van Dialoog tekstbureau. 
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In een seniorvriendelijke stad wordt goede informatie op diverse toegankelijke manie-
ren gecommuniceerd. 

Donald werkt bij het servicepunt XL in Escamp. Hij geeft er mensen advies en infor-
matie op de meest uiteenlopende gebieden. Mevrouw Soknandan wint hier regelmatig 
advies in over onderwerpen als de huur van haar woning en zorgverzekering. Donald 
en de andere medewerkers staan altijd klaar voor een praatje en een helpende hand. 
Doordat het Servicepunt XL gehuisvest is in het wijkcentrum blijft ze dan meteen voor 
de leuke activiteiten. 

Den Haag is sinds 2015 aangesloten bij het wereldwijde concept ‘seniorvriendelijke stad’. 
Er zijn acht domeinen waarop een stad zich optimaal kan inrichten: zie ook pagina 11.

communicatie 
& informatie

Domein:
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Een seniorvriendelijke stad omvat volgens de WHO acht 
domeinen. Deze domeinen, die op pagina elf in de inlei-
ding uitgebreid omschreven staan, zijn achtereenvolgens: 
publieke ruimte, mobiliteit, huisvesting, sociale participatie, 
burgerparticipatie, respect en sociale inclusie, communi-
catie en informatie, en gemeenschap en gezondheidszorg. 
Al deze domeinen zijn van belang voor ouderen en kunnen 
het leefplezier en de kwaliteit van leven voor de ouderen in 
de stad vergroten. In dit hoofdstuk worden mooie projecten 
beschreven op het gebied van de acht domeinen.

Wij, Ellen Beeldman en Nienke van Doesburg, zijn dertien 
weken lang Den Haag gaan verkennen op het gebied van 
activiteiten, initiatieven en beleid voor ouderen. Wij zijn reeds 
afgestudeerde masterstudenten op het vlak van Vitality and 
Ageing (vitaliteit en veroudering). Tijdens onze afstudeer-
stage bij het ouderenbeleid van de gemeente Den Haag 
hebben wij onder andere onderzoek gedaan naar de Haagse 
Vitaliteitsawards. Hagenaars met een goed idee voor vitale 
ouderen of een initiatief waardoor ouderen vitaal kunnen 
blijven, kunnen zo’n award jaarlijks winnen. Naast het doen 
van het onderzoek zijn wij de wijken ingetrokken om de ver-
halen uit ‘Den Haag, seniorvriendelijke stad’ te horen. Op elk 
domein van een seniorvriendelijke stad hebben wij projecten 
bezocht die aangemeld waren voor de Vitaliteitsawards.

Als student kies je niet voor niets speciaal een opleiding die 
zich richt op ouderen en vitaliteit. De liefde en passie voor 
ouderen zitten in ons bloed. Ouderen hebben vele levens- 
ervaringen en vooral verhalen over vroeger en hun jeugd 
spreken ons aan. Onze grootouders spelen (of hebben) een 

belangrijke rol in ons leven (gespeeld). Zij hebben bijgedra-
gen aan onze opvoeding, hebben hun normen en waarden 
doorgegeven en zijn gewoon lekker opa en oma geweest 
waar je heerlijke kopjes thee kan drinken. Soms worden 
ouderen beschouwd als een kostenpost. De waardigheid 
en veiligheid van hulpbehoevende ouderen lijken daardoor 
weleens in het geding. Het is belangrijk dat ouderen meetel-
len in de samenleving en kunnen genieten in de laatste fasen 
van hun leven. 

Alle ouderen die wij de afgelopen weken hebben gespro-
ken hebben ons geholpen om een beter beeld te krijgen van 
de daadwerkelijke uitwerking van Haagse initiatieven van 
ouderen op de acht domeinen. Zij benoemden bijvoorbeeld 
dat ze zonder een bepaald project of sommige activiteiten 
de deur niet meer uit komen. Veel van de initiatieven stimu-
leren de zelfstandigheid en zelfredzaamheid onder ouderen. 
Zij kunnen de deur weer uit dankzij de mogelijkheid tot het 
lenen van hulpmiddelen, zoals een scootmobiel. De activitei-
ten zorgen ook voor minder eenzaamheid onder de ouderen 
en het vergroten van het netwerk. 

Deze weken waren voor ons een inspirerende en leerzame 
periode. Het heeft ons tot nieuwe inzichten gebracht op 
het gebied van veroudering en beleid. Ook viel het hoge 
aantal initiatieven voor ouderen ons op. De betrokkenheid en 
bevlogenheid van de initiatiefnemers, vrijwilligers en project- 
medewerkers is heel erg groot, maar ook de ouderen zelf 
zitten niet stil. Zij hebben diverse prachtige ideeën om de 
stad seniorvriendelijk te maken. 

Haagse ouderen over de 
seniorvriendelijke stad

Dit hoofdstuk biedt een kijkje in de keuken bij de activitei-
ten die voor ouderen op dit moment georganiseerd worden. 
Hierbij zijn diverse ouderen aan het woord over hun ervarin-
gen bij deze activiteiten en vertellen ze inspirerende verha-
len. Dit hoofdstuk geeft hiermee antwoord op de vraag hoe 
seniorvriendelijk Den Haag vandaag de dag wordt beleefd. 

AFBEELDINGEN in dit hoofdstuk:
• P.91: Nienke (links) en Ellen (rechts) in een verouderingspak. 
Foto: Barbra Verbij.
• P.93: Stadsboerderijen Den Haag. Foto: Hans de Rijk.
• P.95: Team van medewerkers en vrijwilligers scootmobielpool 
wijkcentrum Mariahoeve. Foto: Ania Bugula.
• P.97: Meergeneratiewonen. Foto: Ilya van Marle. 
• P.98/99: ‘Beauty voor de Senior.’ Foto: Aswintha Menk. 
• P.99: Riet Spiering. Foto: Aswintha Menk.
• P.100/P.101: Ouwe Koek. Foto’s: Joy Chiquita en Maaike van Eijk.
• P.103: ‘Adopteer een verzorgingshuis ‘ Foto: Stichting Creatief 
Onderwijs, Ilona van Voorst tot Voorst- van Nispen tot Sevenaer.
• P.105: Mevrouw Waanders. Foto: Bibliotheek Den Haag. 
• P.107: Wijkzorgwinkel. Foto: Ellen Beeldman en Nienke van 
Doesburg. 

Over de auteurs van dit hoofdstuk:
Ellen Beeldman en Nienke van Doesburg zijn afgestudeerd aan de 
Universiteit Leiden in de master Vitality and Ageing en hebben in het 
kader van hun afstudeeronderzoek stage gelopen bij de gemeente 
Den Haag.
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Alle aspecten van het domein ‘publieke ruimte’ kunnen van 
grote invloed zijn op het leefplezier en de kwaliteit van leven 
van ouderen in de stad. Onder dit domein valt onder andere 
een schone en mooie omgeving, het belang van groen in 
de buurt, een bankje in het park om op uit te rusten, senior-
vriendelijke voetpaden, toegankelijkheid van gebouwen en 
veiligheid op straat. Mooie voorbeelden van initiatieven die 
de publieke ruimte voor de ouderen in Den Haag seniorvrien-
delijker maken, zijn te vinden bij de stadsboerderijen. 

Stadsboerderijen:  
Voor kinderen van 0 tot 101 jaar oud!
In Den Haag zijn tien gemeentelijke stadsboerderijen, waar 
geiten, schapen, konijnen en andere landbouwhuisdieren 
wonen. Op een stadsboerderij is niet alleen te zien wat er op 
een boerderij gebeurt, maar ze dient ook als ontmoetings-
plek. Iedereen – jong en oud – is welkom. De man achter de 
stadsboerderijen in Den Haag is Hans de Rijk. Zijn motto is: 
“De stadsboerderijen zijn voor iedereen, voor kinderen van 
0 tot 101 jaar oud! Maar 102-jarigen zijn natuurlijk ook van 
harte welkom.” 

Op de stadsboerderij komen jong en oud makkelijk met 
elkaar in contact. Grootouders komen er vaak met hun 
kleinkinderen tijdens een oppasdag. Op de stadsboerderij, 
kunnen de ouderen heerlijk bijkomen en genieten van de 
rust. Ook kunnen ze samen met de kinderen voor de dieren 
zorgen en de kinderen tips geven bij het voeren en schoon-
maken. Naast het contact en de gezelligheid die vanzelf ont-
staat op de stadsboerderijen, wordt er volop gekeken naar 
hoe mensen gestimuleerd kunnen worden om contact te 

leggen met anderen. Ook wordt er gezocht naar samenwer-
kingsverbanden om gezamenlijk activiteiten te organiseren. 
Minimaal twee keer per jaar worden er activiteiten speciaal 
voor ouderen georganiseerd, zoals de Pannenkoekendag, 
waarbij kinderen pannenkoeken voor de ouderen bakken, en 
de Ouderendag, waar ouderen voor een gezellige middag 
op bezoek komen bij de stadsboerderij. Daarnaast worden 
er uitstapjes georganiseerd naar zorginstellingen. Onder 
begeleiding van vrijwilligers worden sommige dieren, zoals 
konijnen, dan naar mensen met dementie toegebracht. Van 
zo’n bezoek fleuren de ouderen met dementie erg op!

Naar aanleiding van contact met een groep ouderen met een 
visuele beperking, die aangaven graag een rondleiding te 
willen op een stadsboerderij, hebben de stadsboerderijen 
als doel gesteld om eind 2017 onbeperkt toegankelijk te 
zijn. Dat betekent dat de informatie op een stadsboerderij 
aantrekkelijk moet worden aangeboden en dat eventuele 
obstakels voor een bezoek weggehaald worden. Hierbij kan 
gedacht worden aan rolstoelplankjes over de drempels en 
een extra stoel met leuningen. Ook op gebied van technolo-
gie kan worden vernieuwd, bijvoorbeeld door de ontwikke-
ling van een app die informatie geeft als je op een bepaalde 
plek staat. Verder wordt er speciaal voor mensen met een 
visuele beperking gekeken naar de mogelijkheden om het 
terrein in te richten met extra mogelijkheden ten aanzien van 
geur, proeven en voelen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het 
gebruik van sterk geurende planten. En niet alleen de visueel 
beperkten zullen van deze aanpassingen voordeel hebben. 
De aanpassingen maken de stadsboerderijen nog aantrek-
kelijker en toegankelijker voor alle ouderen in Den Haag.

publieke ruimte:
stadsboerderijen

Een bezoeker van het eerste uur
Mary Dijkhuizen gaat al tientallen jaren naar de stadsboerderijen. 
Vroeger ging ze met haar kinderen naar de stadsboerderij in het  
Zuiderpark, maar nu is ze een trouwe bezoeker van stadsboerderij 
Landzigt in Leidschenveen. Hier wordt ze inmiddels door iedereen 
herkend en vrolijk begroet – zelfs door de dieren. Zodra ze begint te 
praten, reageert de koe op het geluid van haar stem en begint ze te 
loeien om geaaid te worden door Mary. 

Aan de andere kant van het terrein ligt een woon- en werklocatie met 
een dagactiviteitencentrum voor mensen met een verstandelijke of 
meervoudige beperking van IPSE de Bruggen. Wanneer deze mensen 
de stadsboerderij op lopen, beginnen ze te lachen als ze Mary zien. 
Ze komen vrolijk op haar af en vragen hoe het gaat. Maar voor lange 
gesprekken is geen tijd; ze moeten aan het werk om voor de dieren te 
zorgen en de boerderij te onderhouden.

Mary heeft zelf ook veel geholpen op de stadsboerderij. Ze kent 
de dieren bij naam en heeft bijvoorbeeld voor het geitje gezorgd 
toen die last had van zijn pootje. Geduldig zwachtelde ze dan het 
pootje in om het geitje te helpen. Eigenlijk vindt ze alle dieren op 
de boerderij wel leuk, behalve die grote kippen. Er is er eentje 
laatst op haar schoot gesprongen en daar gaan fladderen, wat 
toch een beetje eng was. 

Ondanks dat haar kleinzoon nu wat ouder is en niet meer naar 
de stadsboerderij gaat, blijft Mary langskomen. Na al die jaren 
is het gezellige gevoel en de prettige sfeer gebleven en er komen 
steeds meer leuke activiteiten bij. Zo heeft er ook een lentefair 
plaatsgevonden en is er een picknick georganiseerd op de stads-
boerderij. Uiteraard was Mary daar ook van de partij. Na nog een 
rondje langs de dieren te zijn geweest om ze even te aaien en 
de beheerder te hebben begroet, neemt Mary snel afscheid: “Ik 
moet gaan, ik kom snel weer terug naar de stadsboerderij.” 
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‘Mobiliteit’ is een belangrijk domein binnen een seniorvrien-
delijke stad. Door mobiliteit kunnen ouderen deelnemen aan 
de maatschappij. Haagse ouderen verplaatsen zich vooral 
met de auto, lopend of fietsend. Het domein ‘mobiliteit’ bevat 
verschillende aspecten, van veilig, betrouwbaar en betaal-
baar openbaar vervoer tot seniorvriendelijke vervoersmidde-
len. 

Ouderen kunnen wijkbussen gebruiken om naar bepaalde 
voorzieningen te gaan en er is een boodschappenbegelei-
dingsdienst die ouderen helpt bij het doen van de dagelijkse 
boodschappen. Daarnaast kunnen ouderen bij de gemeente 
terecht voor individuele en collectieve voorzieningen voor 
vervoer vanuit de WMO, zoals de Taxibus. Een van de voor-
zieningen die het Servicepunt Mariahoeve aanbiedt, is de 
scootmobielpool. 

Scootmobielpool
Op het servicepunt in Mariahoeve kunnen ouderen die een 
scootmobiel nodig hebben, gratis en gemakkelijk een scoot-
mobiel lenen. Op basis van beschikbaarheid kunnen ze 
van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 20:00 uur of 
een heel weekend een scootmobiel lenen. Het wijkcentrum 
Mariahoeve heeft in totaal zes scootmobielen voor bruikleen 
beschikbaar gesteld. Momenteel heeft het wijkcentrum al 
meer dan dertig gebruikers die de scootmobielen doorde-
weeks of in het weekend lenen. De pool bestaat al ruim een 
jaar en het aantal gebruikers groeit nog steeds. 
 
Naast de bruikleenservice biedt het wijkcentrum ook een 
haal- en brengservice van de scootmobiel aan. Op deze 

manier kunnen mensen die slecht ter been zijn en niet zelf 
naar het wijkcentrum kunnen komen, toch gebruik maken van 
de service van de scootmobielpool. Een aantal vrijwilligers 
en stagiaires helpt mee om de haal- en brengservice moge-
lijk te maken. De scootmobielpool levert voor de ouderen 
veel op. Het maakt ze meer mobiel, zelfstandig en minder 
afhankelijk van anderen. Ze kunnen bijvoorbeeld zelfstandig 
boodschappen doen. Hiermee stimuleert de scootmobiel-
pool de onafhankelijkheid van ouderen en vergroot hij hun 
zelfredzaamheid. Vanwege het grote succes in Mariahoeve, 
wordt de scootmobielpool nu ook uitgebreid naar andere 
stadsdelen. Op 1 augustus 2017 is de scootmobielpool in 
het centrum van Den Haag officieel van start gegaan.

Zonnebloemauto
De Zonnebloem heeft in samenwerking met de gemeente 
Den Haag in juli 2017 vijf nieuwe rolstoelhuurauto’s verdeeld 
over de stad. Wijkcentrum Mariahoeve is de verhuurlocatie 
van de eerste Zonnebloemauto in Den Haag. De Zonne-
bloemauto is te huur voor mensen die gebruik maken van 
een rolstoel of een scootmobiel. Achterin de auto is een 
rolstoelplaats, maar daarnaast is er in de auto nog extra 
plek voor andere personen, zoals familieleden of vrienden. 
Wanneer iemand door een lichamelijke beperking zijn leven 
in een rolstoel doorbrengt, ziet de wereld er vaak anders uit. 
Een eigen auto aanpassen is kostbaar en het openbaar en 
aangepast vervoer hebben beperkingen. De Zonnebloem-
auto geeft de huurder bewegingsvrijheid. Met behulp ervan 
kunnen rolstoel of scootmobiel-gebruikers bijvoorbeeld weer 
een weekendje weg of op vakantie. 

mobiliteit: 
scootmobielpool 
haagse hout

Een drukke dinsdagochtend
Op vier juli 2017 is het een komen en gaan in het 
wijkcentrum van Mariahoeve. Het is nog maar tien 
uur in de ochtend en er zijn al drie scootmobielen 
uitgeleend. Dat belooft wat voor de rest van de dag. 
Mooie quotes afkomstig van de gebruikers zelf:

“Ik ben blij dat die service er is, anders zit ik alleen 
binnen.”
“Ik ga nu makkelijker naar iemand toe. Van deur tot 
deur. Hoef geen eind meer te lopen naar de bus of 
tramhalte.”
“Ik ga vaker ergens naartoe, omdat het nu makke-
lijker kan.”

Gebruikers van de service zijn vooral heel dankbaar 
voor deze mogelijkheid om langer mobiel te blijven. 
Men is over het algemeen erg tevreden. Een van de 
gebruikers van de service was enorm geholpen toen 
haar eigen scootmobiel tijdelijk kapot was. Het zou 
weken duren voordat hij gemaakt werd en dat zou 
haar mobiliteit en onafhankelijkheid sterk vermin-
deren. Dankzij de service van de scootmobielpool 
was mevrouw toch nog in staat om haar dagelijkse 
activiteiten, zoals boodschappen doen en werken als 
vrijwilliger, voort te zetten. 
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Het domein ‘huisvesting’ is essentieel voor de veiligheid en 
het welbevinden van ouderen in een seniorvriendelijke stad. 
De betaalbaarheid en beschikbaarheid van huizen heeft  
bijvoorbeeld grote invloed op waar ouderen wonen en hun 
kwaliteit van leven. Daarnaast zijn het ontwerp en het onder-
houd van een huis van belang. Tot dit domein behoren 
verder ook de leefomgeving, de nabijheid van familie en 
voorzieningen en de aanwezigheid van verschillende huis-
vestingsopties. Een heel actueel initiatief dat in Den Haag 
gerealiseerd gaat worden op gebied van huisvesting is het 
meergeneratiewonen.
 
Bouwgroep Meergeneratie Wonen
De bouwgroep Meergeneratie Wonen is een initiatief van  
Rosemary Samadhan van adviesbureau RS Woonconsul- 
tancy, gestart in de zomer van 2007. Het doel van dit project 
is om een wooncommunity te realiseren voor drie genera-
ties Hagenaars, waarbij een van de hoofdhuurders of kopers 
van Hindoestaanse komaf is. Het ‘Seva-gevoel’ (een gevoel 
van dienstbaarheid) staat hierin centraal en wordt door de 
bewoners van het meergeneratiewonen onderschreven en 
uitgedragen. Zorgen voor elkaar is een van de belangrijkste 
kernwaarden binnen het meergeneratiewonen. 
 
Het meergeneratiewonen kan eenzaamheid voorkomen 
en biedt de kans om ontmoetingen tussen jong en oud te 
creëren. Door voor elkaar te zorgen doen ouders en groot-
ouders minder of pas later in hun leven een beroep op pro-
fessionele hulpverlening. De ouderen staan in contact met 
andere generaties en blijven ertoe doen in de gemeen-
schap. Ouderen kunnen bijvoorbeeld nuttige taken uitvoeren 

als oppassen, de Hindoestaanse taal, cultuur en waarden 
doorgeven en de geschiedenis doorvertellen en hiermee de 
andere generaties helpen. Maar tegelijkertijd kan de oudere 
een beroep doen op de andere generaties voor hulp bij  
bijvoorbeeld de boodschappen. Ook het samenwonen met 
meerdere generaties wordt gezien als een meerwaarde voor 
de ouderen. Men kan sociale contacten opdoen en herinne-
ringen delen met de andere generaties.

huisvesting: 
meergeneratie 
wonen 

Rosemary Samadhan
De initiatiefnemer en grote drijfveer achter dit project is Rosemary 
Samadhan zelf. Al sinds 2007 zet zij zich samen met haar bouw-
groepsleden in voor het meergeneratiewonen. Ondanks dat er een 
aantal tegenslagen bij het realiseren van dit project zijn geweest, blijft 
zij zich vol energie inzetten. De economische crisis heeft zeker niet 
mee geholpen, maar ze glimlacht als ze vertelt hoe het meergenera-
tiewonen steeds dichterbij komt. Er is nu een goede kans dat er een 
complex ontwikkeld wordt en hopelijk start de bouw in 2018. Slechts 
één minpunt benoemt Rosemary: de veengrond waarop gebouwd 
gaat worden. De meeste mensen uit de bouwgroep wonen namelijk 

liever op de Haagse zandgrond. Maar een complex op het zand is nog 
lang niet opgegeven – die zoektocht gaat onvermoeibaar verder.
 
Een meergeneratiewoning heeft grote voordelen, want: ‘Wat is er 
nou leuker dan mensen om je heen te hebben die je kent en met wie 
je een aantal overeenkomsten hebt?’ Kleur of etniciteit maakt in  
principe niet uit als je in het complex wilt wonen, het gaat om hoe je 
in het leven staat. Je moet kunnen geven en accepteren, allemaal op 
de juiste toon. Inmiddels heeft Rosemary een leuke, gemixte groep 
enthousiaste mensen bij elkaar met dezelfde wens en die er op 

dezelfde manier over denken: “Niet alle vijf vingers zijn even lang.” Elk 
individu is anders, maar met deze filosofie (Seva) moet het realiseren 
van het meergeneratiewonen in Den Haag voor deze groep lukken.
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Sociale participatie door ouderen komt in Den Haag veel 
voor. Dat is maar goed ook, want het is sterk verbonden met 
een goede gezondheid en leefplezier. Er worden in Den Haag 
veel activiteiten voor ouderen georganiseerd, van dagjes uit 
en samen sporten tot ontmoetingscentra en speeddaten. 
Een van de projecten die de sociale participatie van ouderen 
in Den Haag bevordert, is Beauty voor de Senior.
 
Beauty voor de Senior
Beauty voor de Senior is een vrijwilligersproject waarbij 
ouderen, gezelligheid en persoonlijke aandacht centraal 
staan, in combinatie met uiterlijke verzorging. Elke donder-
dagmiddag wordt er een beauty-verwenmiddag speciaal 
voor 70-plussers georganiseerd in Het Zamen in Den Haag. 
Er zijn dan meestal vier vrijwilligers aanwezig die de huid, de 
handen, het haar en de make-up van acht senioren verzor-
gen. Toch draait dit project niet alleen om uiterlijke verzor-
ging, maar juist om gezelligheid, de persoonlijke aandacht 
en verbinding met elkaar. De binnenkant van de dames die 
meedoen is al mooi en de uiterlijke schoonheden die ze al 
hebben worden geaccentueerd. Tijdens een beautymiddag 
is het nooit stil; er ontstaan diepgaande gesprekken, grap-
pige situaties en nieuwe vriendschappen. 

Naast de beautymiddagen worden er ook uitjes georgani-
seerd. Inmiddels zijn de senioren in een chique restaurant 
geweest en in wat minder chique restaurants, maar het zijn 
stuk voor stuk uitjes geworden om nooit te vergeten. Contact 
zet zich ook buiten de middagen en uitjes voort. De enthou- 
siaste vrijwilligers gaan bij sommige beauty-dames regel- 
matig op bezoek en drinken dan een kopje thee. 

Het initiatief Beauty voor de Senior is niet alleen actief in 
het stadsdeel Segbroek, maar is inmiddels uitgebreid naar 
andere stadsdelen. Ook is het actief in verpleeghuizen en 
komt het op afspraak voor. Voor elke vorm geldt: persoonlijk 
contact staat bij Beauty voor de Senior centraal. 
 

sociale participatie: 
beauty voor de senior 

Riet Spiering
Een van de dames die trouw de Beauty voor de Senior-middagen 
en uitjes bezoekt, is Riet Spiering. Riet is bijna 93 jaar en is al sinds 
het begin van de beautymiddagen een trouwe bezoeker. Als ze 
terugdenkt aan de beautymiddagen en door het fotoboek van hun 
laatste uitje bladert, verschijnt er meteen een brede glimlach op haar 
gezicht. Vol trots laat ze haar mooi gelakte nagels zien en vertelt ze 
over de gezelligheid tijdens de middagen. Want de gezelligheid, dat is 
waar het volgens Riet echt om draait. Je praat er met elkaar en komt 
oude bekenden tegen. Laatst had zelfs iemand de zus van haar jeugd-
liefde daar teruggevonden!

Voor Riet is de beautymiddag echt iets om naar uit te kijken. Het is 
gezellig en de tijd gaat zo voorbij. Stiekem heeft ze het volgende 
uitje voor de beauty-dames ook al bedacht. Ze wil dolgraag weer een 
keer naar het centrum van Den Haag en de beauty-dames zijn daar 
natuurlijk de perfecte reispartners voor! Zoals Riet zelf zegt: “Ik ben 
wel alleen, maar niet eenzaam.” De beautymiddagen dragen daaraan 
bij. Het leggen van nieuwe contacten en het onder de mensen zijn, 
gaat eenzaamheid tegen op de meest gezellige manier. 
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Ouderen blijven bijdragen aan de maatschappij. Dit kan door 
het doen van vrijwilligerswerk of het verlenen van mantel- 
zorg. Gelukkig gebeurt er op dit gebied dan ook veel in Den 
Haag. Een van de projecten die de burgerparticipatie van 
ouderen bevordert, is Ouwe Koek.

Ouwe Koek
Ouwe Koek is een project waarbij ouderen samenkomen 
om koekjes te bakken. De koekjes worden vervolgens met 
een persoonlijk kaartje eraan verkocht in buurtwinkels. Het 
project is het afgelopen jaar in Haagse Hout opgestart en 
wordt nu uitgebreid naar stadsdeel Loosduinen. Ouwe Koek 
is opgestart door twee enthousiaste young professionals met 
een hart voor ouderen en inmiddels zijn er meerdere Ouwe 
Koek-middagen georganiseerd. Dit in samenwerking met 
zorgcentrum Cato in Bezuidenhout.

Het doel van Ouwe Koek is niet het koekjes bakken zelf, maar 
het samenbrengen van ouderen en het maken van een ver-
binding met de buurt. De ouderen krijgen waardering voor 
wat ze doen, onder andere door de persoonlijke kaartjes die 
bij de koekjes zitten. Hier schrijven de ouderen wat persoon-
lijks op en de mensen uit de buurt kunnen via een kaartje 
dat bij de koekjes zit, via speciale berichtentrommels bij de  
verkooppunten een kaartje terugschrijven. De waardering die 
de ouderen op deze manier terugkrijgen, geeft aan hen het 
gevoel dat ze erbij horen. Er hangt altijd een gezellige sfeer 
op de bakbijeenkomsten en daarnaast worden er nieuwe 
vriendschappen gemaakt. Ook gebruiken ouderen hun  
cognitie en verbeteren ze hun spierkracht en coördinatie 
tijdens het maken en bakken van de koekjes. In dit project 

worden ouderen vanuit hun kracht gepositioneerd. De nadruk 
ligt op wat ze nog wel kunnen, ook al is dat voor sommigen 
maar een klein onderdeel van het koekjes bakken. Er wordt 
niet gefocust op wat niet lukt, maar op wat wel lukt en daar 
krijgen ze ook waardering voor. Door te focussen op wat wel 
kan, verbinding met de buurt te leggen en de waardering bij 
de ouderen terug te brengen, draagt dit project bij aan de 
burgerparticipatie van deze ouderen.
 

burgerparticipatie:  
ouwe koek 

ouderen over ouWe koeK
 
Maar wat vinden de ouderen zelf van Ouwe Koek? Veel ouderen die 
mee hebben gedaan hebben niet meer zo’n goed geheugen, maar 
bij het zien van de foto’s kwam er een glimlach op hun gezicht en 
kwamen er vrolijke herinneringen naar boven. Enthousiast vertelden 
ze over het maken van de koekjes en de gezelligheid die erbij kwam 
kijken.

Ieder had tijdens het maken van de koekjes zijn eigen taak en gebruikte 
zijn eigen kennis en ervaringen. Een gepensioneerde chef-kok heeft 
het deeg geproefd en gaf aanwijzingen over hoe het recept verbeterd 
kon worden. Een ander gebruikte zijn spierballen en heeft het deeg 

staan kneden. Degene met het mooiste handschrift heeft tot laat 
in de middag de meeste kaartjes geschreven voor bij de koekjes en 
zo droeg ieder op zijn eigen manier een steentje bij. Voor de ouderen 
zelf is Ouwe Koek meer dan alleen koekjes bakken. Ze hebben nieuwe 
vriendschappen gesloten en er ontstond zo’n gezellige sfeer, dat de 
middag soms spontaan in een dansfeest eindigde. 

De kaartjes die de ouderen terugkrijgen betekenen veel voor hen. 
Enkelen kunnen nog precies vertellen wat er op hun bedankkaartje 
staat en de meeste ouderen hebben de kaartjes met bedankjes 
zorgvuldig bewaard. De Ouwe Koek-bakkers kijken nu al uit naar de 
volgende keer koekjes bakken en de kaartjes die ze dan terugkrijgen.
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Goede en adequate communicatie en informatie is voor 
iedereen en in het bijzonder voor ouderen, van groot belang. 
Niet alleen om op de hoogte te zijn van het laatste nieuws, 
maar ook om betrokken te blijven bij activiteiten en om prak-
tische informatie te kunnen vinden. Om goed op de hoogte 
te kunnen blijven, moet de informatie op het juiste moment 
gevonden kunnen worden, goed verspreid zijn en moeten 
teksten goed leesbaar en overzichtelijk zijn. Het gebruik van 
technologische hulpmiddelen als internet en computers valt 
ook onder dit domein. In de Haagse bibliotheken worden 
diverse cursussen aangeboden voor iedereen die wil leren 
omgaan met computer of tablet. 

Computerlessen
Bij de cursussen in de bibliotheken van Den Haag leer je om 
te gaan met internet, de computer, de iPad of een andere 
tablet. Deze cursussen zijn niet nieuw, maar nog steeds 
heel actueel. De digitalisering gaat onverminderd door, 
wat betekent dat steeds meer zaken via internet geregeld 
moeten worden. Bij de overheid en allerlei instanties, zoals 
verzekeraars en banken, worden veel zaken al online gere-
geld. Daarom is het juist voor ouderen van groot belang om 
te kunnen omgaan met computer of tablet. Steeds meer 
ouderen maken ook gebruik van internet. Dit is onder andere 
zichtbaar in landelijke cijfers van het CBS. Vooral onder 
75-plussers is de toegang tot en het gebruik van internet  
toegenomen: In 2016 beschikte ongeveer 60% van alle 
75-plussers over internet thuis. In 2012 was dit nog maar 
40%. 

Deze groei van internet en computergebruik onder ouderen 
is ook te zien in de Haagse bibliotheek. Of de Haagse 
ouderen nu een computer, laptop of tablet hebben, er is 
altijd een passende cursus voor hen in het lesaanbod. De 
cursussen worden aangeboden op allerlei niveaus, zowel 
klassikaal of individueel. Zo bestaat er een cursus ‘werken 
met de E-overheid’. In deze cursus komt onder meer de  
digitalisering van de belastingaangifte (die tegenwoordig 
vrijwel volledig online wordt gedaan) aan bod.

Doordat er diverse apparaten zijn en grote verschillen in 
kennis en gebruik, worstelen de bezoekers van de biblio-
theek vaak met heel specifieke vragen. Daarom is er in de 
bibliotheek gelegenheid om individueel vragen te stellen 
over allerlei apparaten, variërend van tablet, laptop, com-
puter en telefoon tot vragen over e-books en e-readers. 
Daarnaast zijn er spreekuren, al dan niet op afspraak, en in 
sommige bibliotheken kan men terecht bij een DigiTaalpunt. 

communicatie 
en informatie: 
computerles

Een nieuwe tabletgebruikster 
Mevrouw Waanders is de 80 jaar al gepasseerd, maar 
nog heel actief en bij de tijd. Enthousiast vertelt ze over 
haar ervaring met haar tablet. Ze heeft een tablet- 
cursus gevolgd bij de bibliotheek in het Laakkwartier en 
leerde daar de basisbeginselen van het tabletgebruik 
in een cursus die twee keer twee uur duurde. De biblio-
theek bood nog een extra les over het gebruik van apps 
aan. “Vooral alles onthouden viel niet altijd mee,” aldus 
mevrouw Waanders: “Het was even wennen.” Binnenkort 
gaat mevrouw Waanders naar Klik en Tik. Dat is een gratis 
inloopspreekuur bij haar plaatselijke bibliotheek. Ze kan 
hier oefenen en vragen stellen.
 
Mevrouw Waanders wil alle andere ouderen het volgende 
advies meegeven: “Laat je niet weerhouden om je licht 
op te steken over het gebruik van een tablet. Zeg niet 
bij voorbaat al ‘hoef ik niet’ als je het niet hebt gezien en 
haal je informatie bij de bibliotheek.” Een jaar geleden 
heeft ze zich laten verleiden tot een abonnement op 
het AD waarbij je een gratis tablet kreeg. Dat was vragen 
om ellende. Het apparaat is ongebruikt de vuilnisbak 
in gegaan. Nu ze via het initiatief Allemaal Digitaal! een 
goede tablet heeft aangeschaft, maakt ze er steeds 
meer gebruik van.
 
Vooral de technieken voor haken en breien haalt ze van 
internet. Ook over handwerken en borduren heeft ze 
een schat aan informatie gevonden op het web. Nieuwe 
technieken leren voor het haken en breien gaat zoveel 
gemakkelijker met de tablet voor haar op tafel. Dat de 
tablet haar hiermee van dienst kan zijn had ze, voordat 
ze aan de cursus begon, nooit verwacht. Mevrouw Waan-
ders doet meer in de digitale wereld. Zo maakt ze gebruik 
van e-mail en Facebook. Haar dochter woont wat verder 
weg, maar via de tablet kan ze goed contact houden. En 
op een regenachtige dag vindt ze het leuk om er spelle-
tjes op te spelen.
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Deelname van ouderen aan activiteiten is sterk afhankelijk 
van gevoelens van respect en inclusie. Het domein ‘respect 
en sociale inclusie’ bevat verschillende aspecten, zoals de 
houding van de maatschappij ten opzichte van ouderen, 
de plek van ouderen in de samenleving en de familie, en 
de interacties tussen verschillende generaties. Het project 
‘Adopteer een verzorgingshuis’ is een van de mooie voor-
beelden in Den Haag die gevoelens van respect en inclusie 
onder ouderen bevorderen.
 
Adopteer een verzorgingshuis
Het idee van ‘Adopteer een verzorgingshuis’ is om door heel 
Nederland zoveel mogelijk scholen een verzorgingshuis 
te laten adopteren. De Stichting Creatief Onderwijs, opge-
richt in 2009 door Ilona van Voorst tot Voorst- van Nispen 
tot Sevenaer, is hierbij behulpzaam. Ze levert diensten aan 
scholen en verzorgingshuizen om activiteiten met elkaar 
gemakkelijker vorm en inhoud te kunnen geven. Zo krijgt 
iedere school en verzorgingshuis een kist met muziekinstru-
menten van de Stichting Creatief Onderwijs, in het eerste jaar 
van het contact dat jong en oud met elkaar aangaan. 

Basisscholen en scholen uit het voortgezet onderwijs kunnen 
een verzorgingshuis in de buurt adopteren en op die manier 
kunnen jong en oud met elkaar in contact komen. Het is 
geen kortdurend project – de adoptie betekent continuïteit. 
Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd voor de 
ouderen en jongeren samen, variërend van voorlezen tot 
toneelspelen. Ook het aanbieden van massages behoort tot 
een van de activiteiten. Deze activiteiten resulteren in een 
intenser contact en hechte persoonlijke relaties tussen de 

jongeren en ouderen. Samen dingen doen is hiervoor erg 
belangrijk. De jongeren dragen niet alleen wat voor, maar de 
ouderen en jongeren maken echt contact door bijvoorbeeld 
het spelen van spelletjes. Doordat ouderen samen met jon-
geren activiteiten ondernemen, wordt het actieve hersendeel 
van de oudere aangeboord en blijven de ouderen geeste-
lijk en lichamelijk in beweging, wat erg belangrijk is tijdens 
het proces van ouder worden. Door de adoptie en het daar-
opvolgende contact tussen ouderen en jongeren, draagt 
‘Adopteer een verzorgingshuis’ bij aan het welbevinden van 
de bewoners in de verzorgingshuizen en aan de maatschap-
pelijke betrokkenheid van jongeren. Op deze manier kunnen 
de scholieren en scholen ook een belangrijke, structurele bij-
drage leveren aan het leefplezier van ouderen. 

Het project ‘Adopteer een verzorgingshuis’ is begonnen in 
Den Haag met de adoptie van woonzorgcentrum Oldeslo 
door de Vrije School en heeft al veel navolging gekregen. 
Inmiddels zijn er alleen al in Den Haag tien verzorgings- 
huizen geadopteerd. De rest van het land heeft het goede 
voorbeeld van Den Haag overgenomen. Ook in Amster-
dam, Groningen, Heemstede, Leiden, Maastricht, Nootdorp, 
Utrecht en Zwolle zijn er verzorgingshuizen geadopteerd 
door scholen. Het succes van ‘Adopteer een verzorgings-
huis’ is niet onopgemerkt gebleven: Er is publiciteit van 
kranten en televisie. Zo hebben Prinses Laurentien en staats-
secretaris Sander Dekker de adoptiedagen bezocht.
 

respect en sociale  
inclusie: adopteer een 
verzorgingshuis

Ervaringen van de ouderen zelf
Het Haagse woonzorgcentrum Oldeslo is al drie jaar geadopteerd 
door de Vrije School. Op de vraag wat de bewoners het leukste vonden 
aan de adoptie kwamen vele antwoorden. Ze vonden dat de kinderen 
zo prachtig voor ze gezongen hadden, dat ze zo enthousiast waren 
en zo lief. 
 
De bewoners van Oldeslo zijn ook op bezoek geweest bij de Vrije School 
met een haal- en brengservice van de scholieren. De drie jongens die 
op de terugweg vooropliepen, hadden zo’n goede indruk gemaakt dat 
er spontaan een glimlach op de gezichten van de bewoners verscheen 
toen iemand over deze jongens begon. Een van de dames vertelde 
vol trots en vreugde over een van de meisjes die ze had ontmoet. Op 
de eerste dag had ze samen met het meisje voorgelezen en toen de 
klas terugkwam voor de tweede adoptiedag een maand later, ging 
het meisje meteen weer op zoek naar dezelfde dame. Het meisje had 
een mooie tekening voor haar gemaakt met een lieve boodschap  
achterop. Deze tekening heeft de bewoner goed bewaard en nu vol 
trots op haar kamer opgehangen.

Iedereen was heerlijk aan het kletsen rond de grote tafel. Op de hoek 
van de tafel zat een stille, verlegen dame van 84 jaar oud. Toen ik 
haar vroeg wat haar het meeste was bij gebleven van de school die 
op bezoek kwam, begon ze te glunderen. Ze vertelde over het voor-
lezen door de jonge kinderen, waar deze een heuse theatershow van 
maakten. De kinderen konden zelf nog niet goed lezen, maar hadden 
al zo vaak het boekje voorgelezen gekregen dat ze de tekst uit hun 
hoofd vertelden. Dat deed mevrouw aan vroeger denken: “Mijn vader 
las ook altijd voor, maar nooit exact wat er in het boek beschreven 
werd, het verhaal werd altijd een beetje aangedikt.”

De bewoners van Oldeslo baalden ervan dat het nu weer bijna zomer-
vakantie was en de kinderen de komende maanden dus niet konden 
komen, maar ze kijken nu al uit naar de eerste ontmoeting met de 
kinderen na de zomer! Deze maandelijkse ontmoetingen met de kin-
deren zijn onontbeerlijk voor hen. Het geeft meer plezier en leven in 
het verzorgingshuis.
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Een goede gemeenschap en gezondheidszorg is een 
belangrijk domein binnen een seniorvriendelijke stad. Het 
domein ‘gemeenschap en gezondheidszorg’ helpt ouderen 
om zo lang mogelijk gezond en onafhankelijk te blijven func-
tioneren in de samenleving. Belangrijk is dat er voldoende 
zorg beschikbaar is. Daarnaast moet de zorg van goede 
kwaliteit en betaalbaar zijn. Ook thuiszorg is een belangrijk 
aspect van dit domein, omdat ze ouderen helpt om zo lang 
mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Sinds 2015 bestaat 
de Wijkzorgwinkel in de Rivierenbuurt, een initiatief om wijk- 
bewoners te voorzien van (zorg)artikelen.

Wijkzorgwinkel Rivierenbuurt
Binnen de Stationsbuurt en Rivierenbuurt zijn veel huishou-
dens die rond moeten komen met een klein inkomen. Vaak 
hebben de bewoners weinig vaardigheden om hier goed 
mee om te gaan. Daarnaast is eenzaamheid bij ouderen 
een groot probleem in de wijk; ouderen hebben veelal geen 
netwerk. De Wijkzorgwinkel speelt hierop in. De deur staat 
altijd open voor wijkbewoners die hulpbehoevend zijn of 
graag een praatje komen maken. In de Wijkzorgwinkel in de 
Rivierenbuurt kunnen (tweedehands) zorgartikelen worden 
geleend of verkregen. Zo zijn er rollators, leeshulpen, incon-
tinentiemateriaal, krukken en rolstoelen, maar ook babykleer-
tjes, wiegjes en autostoelen. 
 
Het buurtinitiatief is speciaal bedoeld voor hulpbehoevende 
wijkbewoners of bewoners met weinig geld, die nergens 
anders terecht kunnen. Je hoeft geen Ooievaarspas of inko-
mensgegevens te overhandigen – iedereen is welkom. De 
Wijkzorgwinkel is open op werkdagen van 13.00 tot 16.00 uur 

en draait volledig op de inzet van vijf vrijwilligers. De woning-
bouwvereniging Haag Wonen stelde een jaar lang gratis een 
pand in de Adriaan Vlackstraat 21 beschikbaar. Nu huurt 
de Wijkzorgwinkel dit pand voor een symbolisch bedrag. 
Buurtbewoners kunnen gebruikte (zorg)producten doneren. 
De Wijkzorgwinkel krijgt ook spullen van de plaatselijke apo-
theek De Volharding, ziekenhuizen en heeft samenwerkings-
verbanden met onder andere ouderenwerkers, buurtinitiatie-
ven en Donny Zwennes verhuisservice. Tijdens het verhuizen 
kunnen er altijd nog spullen hergebruikt worden, zoals hulp-
middelen, rollators en sta-op beugels. Deze spullen worden 
geschonken aan de Wijkzorgwinkel, zodat het bij de juiste 
hulpbehoevende mensen terecht komt.
 
De Wijkzorgwinkel werkt nauw samen met Plicare. Twee  
ochtenden in de week houdt een wijkverpleegkundige, 
Marije Berkel of Fieke van der Elsen, een inloopspreekuur 
in de winkel om advies te geven en beantwoordt ze kleine 
vragen over ziekte en gezondheid. 

gemeenschap en  
gezondheidszorg: 
wijkzorgwinkel

An Verwaal
An Verwaal, oprichtster en initiatiefneemster, is de drijvende kracht 
en powervrouw achter de Wijkzorgwinkel. An heeft haar hart op 
de goede plek en wordt ook wel de Moeder van de Rivierenbuurt 
genoemd. An is namelijk betrokken bij verschillende initiatieven in de 
buurt en haar deur staat voor iedereen wagenwijd open. Twee jaar 
geleden is An gestart met de Wijkzorgwinkel en samen met haar team 
vrijwilligers en betrokken familie heeft zij de Wijkzorgwinkel op de 
kaart gezet. En succesverhalen zijn er zeker! Een klant was vanwege 
mobiliteitsproblemen niet in staat om te kijken bij het voetbal van 
haar kleinzoon. Vanwege financiële tekortkomingen kon ze geen rol-
stoel kopen en haar scootmobiel was te groot om in de auto te ver-
voeren. Een rolstoel van An was hiervoor een uitstekende oplossing. 
 
De hardlopers in de Wijkzorgwinkel zijn het incontinentiemateriaal 
en de urinekatheters. Deze producten worden vaak tot een maximaal 
aantal per dag of per dagen vergoed door de verzekering. Sommige 

mensen hebben meer incontinentiemateriaal nodig en kunnen hier-
voor terecht bij de Wijkzorgwinkel. “Het is hollen of stilstaan,” aldus 
An: “De ene keer staat de winkel vol met belangstellende mensen, 
de andere keer heb je een rustige middag.”
 
Op deze zonnige vrijdagochtend meldt de eerste klant zich al snel. 
Een dame komt een hulpmiddel ophalen voor haar hulpbehoevende 
moeder. Al eerder werd ze perfect geholpen door wijkverpleeg-
kundige Marije Berkel. Haar moeder kan nu dankzij een stok weer 
een beetje lopen. Dit keer komt de dame voor een rollator, omdat 
lopen bij haar moeder steeds moeizamer gaat. Er wordt een uitleen- 
afspraak gemaakt voor de rollator. Indien iemand de rollator niet 
meer gebruikt, dient hij te worden teruggebracht. Tegenwoordig 
worden hulpmiddelen niet altijd meer vergoed door de verzekering. 
De wijkzorgwinkel is dus een ideale en duurzame manier om gratis 
gebruik te maken van de nodige hulpmiddelen.



108 109

In een seniorvriendelijke stad is iedereen van waarde en is er interactie tussen verschil-
lende generaties. 

Reinier is de tachtig al een aantal jaar gepasseerd, maar dat is niet relevant in boks-
school Haagse Directe. Hij heeft een ijzeren discipline en is er zeven dagen per week te 
vinden, om zelf te trainen en training te geven. Lakshman is een van de jonge talenten 
die hij traint voor wedstrijden. 

Den Haag is sinds 2015 aangesloten bij het wereldwijde concept ‘seniorvriendelijke stad’. 
Er zijn acht domeinen waarop een stad zich optimaal kan inrichten: zie ook pagina 11.

respect &
sociale
inclusie

Domein:
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In Den Haag is al vele jaren een ouderenbeleid, telkens 
onder toeziend oog van een coördinerend wethouder. De 
wethouders kijken in dit hoofdstuk gezamenlijk terug op de 
uitdagingen waar zij voor stonden, hun inspiratie en de mar-
keringspunten tijdens hun beleid. Gezamenlijk bespreken ze 
het belang en de overeenkomsten in het beleid door de jaren 
heen. Er wordt als eerste vastgesteld dat de Haagse resulta-
ten er mogen zijn en dat het goed is deze te delen, zodat het 
beleid een inspiratiebron kan zijn voor de toekomst.

Ram Ramlal (1989-1992)
De periode van Ram Ramlal werd gedo-

mineerd door de zogeheten bejaarden- 
oorden. Dit zijn de huidige verzor-
gingshuizen, die geheel onder de 
verantwoordelijkheid van de vier 
grote gemeenten en de provincies 
vielen. Ramlal memoreert dat hij in 

de overdracht van vorige wethouders 
had begrepen dat jaarlijks een ronde 

langs de huizen werd gemaakt om over 
de noden en wensen van dat jaar te praten 

en dat de wethouder dan de middelen daarvoor beschik-
baar kon stellen. Alleen niet zijn eerste jaar als wethouder: 
hij moest aan de directies van de bejaardenoorden uitleg-
gen dat er flink gekort moest worden, vanwege de landelijke 
bezuiniging van de Wet op de bejaardenoorden. 
 
Met alle betrokkenen zijn toen vele oplossingen bedacht 
waardoor feitelijk een heel nieuwe visie op ouderenzorg 
ontstond. Naast en vanuit bejaardenhuizen werden nu dien-

sten aangeboden die zelfstandig wonende ouderen konden 
helpen met het regelen van belangrijke dingen in de laatste 
levensfase. Er ontstond een nieuw pallet aan dienstverlening 
en welzijnsaanbod in de wijken. Het gevolg hiervan was 
dat meer ouderen langer in hun eigen omgeving konden 
blijven wonen en bovendien bleef de zorg en werkgele-
genheid op pijl. Ramlal zegt zich toen te hebben beseft dat 
het waanzin is regels en financiën voorop te stellen bij de 
toekenning van zorg. Het kan toch niet zo zijn dat partners 
gescheiden worden door de zorg die zij nodig hebben en 
dat de ene bijvoorbeeld naar het verpleeghuis en de andere 
naar een andere instelling, zoals een bejaardenoord moet 
alleen omdat de regels nu eenmaal zo zijn? Daarbij kwam 
dat de bepalende gedachte tot dan toe was dat je vanaf een 
bepaalde leeftijd in een bejaardenoord kon wonen en dus 
verzorgd werd, of je het nu wel of niet nodig had. 

Door de aandacht die ontstond voor thuis wonen, kwam er 
ook ruimte voor een nieuwe kijk op het welzijn van ouderen, 
vertelt Ramlal: ‘’Ik vond het een markeringspunt dat vanaf 
toen veel meer gekeken werd naar de behoefte van de 
mens zelf. Als aanbeveling voor de toekomst zou ik dan ook 
zeggen: Richt je met beleid en dienstverlening veel meer 
op het welbevinden van de ouderen en wat zij in de laatste 
levensfase nodig hebben, dan op zorg. Niemand wil zorg, 
want iedereen weet: hoe meer zorg, hoe afhankelijker. Als 
we toch zorg moeten leveren, dan moeten we ervoor zorgen 
dat deze bijdraagt aan het bestaan zoals de oudere dat zelf 
wil vormgeven.. De oudere heeft de regie zelf in handen. Dit 
zodat ouderen kunnen ervaren dat zij er toe hebben gedaan 
en hebben kunnen bijdragen aan het geluk van hun dierba-

Terugblik op 
ouderenBeleid: 
de Haagse wethouders

ren, ook in de laatste fase van het leven. Het betekent ook 
dat we misschien sommige zorg achterwege moeten laten, 
als dat niet bijdraagt aan het geluksgevoel van de oudere.’’
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woningen (inleunwoningen). Luijten herinnert zich: ‘’Vanwege 
de contacten met burgers en betrokkenen uit het veld, die 
we al vanaf de ideevorming hadden betrokken, kregen we 
ondanks de sluiting en afname van de zorgcapaciteit geen 
raadzaal vol boze inwoners over dit punt. Nieuw, en voor mij 
een markeringspunt, was het niet langer uitgaan van een 
collectief aanbod voor de hele stad, maar aandacht voor 
de variëteit van de stad. In elk stadsdeel is weer iets anders 
nodig en daar moet je aandacht voor hebben in het beleid. 
Een logisch gevolg is dat er locaties voor groepswonen voor 
specifieke groepen werden opgericht, zoals Hindoestanen, 
Chinezen, vegetariërs, et cetera. Mijn beleidsperiode stond 
dus echt in het teken van de inrichting van dienstverlening en 
zorgaanbod, zodat mensen hun eigen leven konden blijven 
leiden. Ik kijk hier met tevredenheid op terug. Het beleid was 
niet gericht op opvoeding, op de vraag hoe burgers moeten 
leven om gezond te blijven – dat is in mijn opzicht niet de rol 
van de overheid.’’

John Luijten (1992-1998)

Begon de periode van Ramlal met 
landelijke bezuinigingen, de periode 
van John Luijten begon in het jaar 
dat de gemeente Den Haag onder 
curatele werd gesteld vanwege 
begrotingstekorten. Geld was er 

dus niet. Voor alle uitgaven volgde 
controle en moest een andere bezuini-

ging gevonden worden, vertelt Luijten. Wat 
nieuw was en waar flink in is geïnvesteerd is het in 

contact komen met burgers, bijvoorbeeld met wekelijkse 
spreekuren en ‘veldmiddagen’. Luijten vertelt dat hem van 
de vele gesprekken met ouderen vooral is bijgebleven dat zij 
de regie over het eigen leven willen behouden: ‘’In je eigen 
huis blijven wonen werd steeds belangrijker in het beleid en 
met de ouderen bedachten we wat voor pakket aan diensten 
nodig was om het leven zelf in te kunnen vullen. Een voor-
deel van het feit dat er geen geld was, was dat iedereen dat 
wist. Als iemand met een goed idee kwam, dan vroeg ik dus 
wel gelijk: ‘Denk met me mee hoe we dit kunnen bekostigen.’ 
Van dit soort interactieve beleidsvoering hoor ik nu eigenlijk 
niet meer zo veel …’’

De bezuiniging op de bejaardenoorden waar Ramlal mee 
geconfronteerd werd, kreeg nog een vervolg. In de periode 
van Luijten moest van rijkswege ook overgegaan worden tot 
sluiting van de bejaardenoorden. Met de directies en onder-
nemende ambtenaren zijn toen vele creatieve burgergerichte 
oplossingen bedacht. Een voorbeeld is het samenvoegen 
van een aantal kamers in zo’n bejaardenoord tot zelfstandige 

huurwoningen via coöptatie werden toebedeeld door de 
andere groepsleden en dat was nieuw. Gelukkig kon ik de 
tegenstanders overtuigen door in te zetten op het levens- 
geluk van een oudere. Het draagt toch bij aan je levensgeluk 
als je te midden van gelijkgestemden woont?!’’
 
In de periode van Klijnsma ontstonden de WoZoCo’s (de 
woonzorgcomlexen) en de WoZoZo’s (de woonzorgzones) 
als nieuwe antwoorden op de behoefte naar wonen met zorg. 
Klijnsma: ‘’Met zorg- woon- en welzijnspartijen hebben we in 
Moerwijk de eerste zone uit de klei getrokken, een voorbeeld 
voor andere wijken en later stadsdelen. Een wijk als verzor-
gingshuis, dat was toen helemaal nieuw. Essentieel was 
voor mij dat ouderen overal aan mee konden blijven doen. 
Er ontstonden cursussen als ‘ouderen aan de knoppen’, 
waarin je leerde met de magnetron, de afstandsbediening 
en de computer om te gaan. We gingen met een busje de 
wijken in om bij de mensen thuis uit te leggen hoe het alle-
maal werkte. De toegankelijkheid van de stad kwam voor het 
eerst op de agenda. Dat is immers een voorwaarde om mee 
te kunnen doen. Mijn adagium en ook de titel van de oude-
renbeleidsnota was: ‘De kunst van het ouder worden: door-
gaan met genieten.’ Dat klinkt nu vanzelfsprekend, maar in 
de raad heb ik hier de felste discussies over gevoerd. Gek 
genoeg niet over de inhoud maar over de titel. De gedachte 
van oud-raadsleden was namelijk dat ouder worden hele-
maal niet leuk is. Als je ouder wordt, krijg je te maken met 
aftakeling, eenzaamheid en afhankelijkheid en dus kan niet 
verwacht worden dat je door kan gaan met genieten. Maar 
laatst kwamen er twee dames naar mij toe die mij bedankten 
voor de contactbank die in die tijd is opgezet. Ze hadden 

Jetta Klijnsma (1998-2006)
De volgende beleidsperiode was 

van Jetta Klijnsma. Zij vertelt dat de 
periode vooral gekenmerkt werd 
door de inzet van bevlogen mensen 
zoals die van de Stedelijke Ouderen 
Commissie. Het was bijzonder 

hoe bijvoorbeeld Alie Pronk en Paul 
Planjer, zich al die jaren hebben ingezet 

voor de Haagse ouderen. Klijnsma merkt 
op: ‘’Wat hebben we daar een plezier van 

gehad. Zulke betrokken mensen hebben altijd weer goede 
ideeën en konden anderen inspireren om in actie te komen. 
Vele groepswoonprojecten – ook allemaal ontstaan vanuit 
de gemeenschap zelf – kon ik in mijn beleidsperiode helpen 
realiseren samen met mijn collega Peter Noordanus (wet-
houder van wonen). Er was wel weerstand, omdat sociale 
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Van Alphen: ‘’Wat betreft het ouderenbeleid is mijn marke-
ringspunt: het jonger maken van ouderen en het gebruik 
maken van de kracht van ouderen. Ouderen worden steeds 
ouder maar ook eerder als oudere beschouwd. Toch kunnen 
ze nog ongelofelijk veel betekenen voor de maatschappij 
met hun ervaring en inzet. Je moet hen dus langer als jong 
beschouwen. De Stedelijke Ouderencommissie speelde hier 
een minder belangrijke rol in dan in de tijd van mijn voorgan-
ger, maar met een aantal projecten heb ik hier samen met 
de ambtenaren en ouderenorganisaties vorm aan weten te 
geven. Zo herinner ik me jongeren die met ouderen gingen 
koken en over elkaars leefwerelden in gesprek kwamen. En 
die verschilden helemaal niet zo van elkaar! Na de aandacht 
voor het cultuurspecifieke van mijn voorgangers, kwam de 
behoefte aan aandacht voor cultuursensitiviteit. In deze 
diverse samenleving kan je niet voor iedereen apart een voor-
ziening treffen. Ik ben ervan overtuigd dat de voorzieningen 
die er al zijn cultuursensitief moeten worden. Iedereen moet 
zich welkom en begrepen voelen en alle werknemers moeten 
hier aandacht voor hebben. Ik heb gevraagd te onderzoeken 
in hoeverre hier al sprake van was, wat zij hiervoor nodig 
hebben en hoe men in de maatschappij hierover denkt. Als 
antwoord hierop is de Stedelijke Alliantie Cultuursensitiviteit 
opgericht en hier ben ik nog altijd trots op.’’
 
Tot slot merkt Van Alphen op: ‘’Ook ben ik trots op de nieuwe 
opzet die ik toen heb doorgevoerd voor Tafeltje Dekje, dat 
niet meer rendabel was door de uitvoerende instellingen en 
dat ook onvoldoende aansloot bij de stad. We hebben toen 
de ‘Regeling maaltijden en ontmoeting’ opgezet, en sub- 
sidies verstrekt voor intergenerationele projecten waardoor 

elkaar via de seniorencontactbank leren kennen en zijn al 
vijftien jaar dikke vriendinnen die het leven vieren!’’
 
De Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) werd in de 
periode van Klijnsma gedecentraliseerd, zodat de verstrek-
king van hulpmiddelen een verantwoordelijkheid werd van 
de gemeente. Klijnsma vertelt: ‘’Zo kwam je als wethouder 
weer op een andere manier in het nieuws. Het ging over wat 
je verstrekte en hoe dit verliep. Ik was bijvoorbeeld de enige 
wethouder in het land die ook het hondenvoer voor de hulp-
honden subsidieerde, want dit is hartstikke duur, terwijl het 
een noodzakelijke voorziening is voor mensen die een hond 
nodig hebben!’’

Bert van Alphen (2006-2010)
De periode van Bert van Alphen begon 

met de invoering van de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning (WMO), 
waar de hulpmiddelen, het welzijns-
werk en de huishoudelijke hulp onder 
gingen vallen. Het beleid, de struc-

tuur en de uitvoering moesten een 
nieuwe vorm krijgen. Van Alphen geeft 

aan dat dit veel energie kostte en leidde 
tot hoogte- en dieptepunten. Ook veel energie 

kostte de teloorgang van Mea Vita, een door vele fusies in 
korte tijd zeer groot geworden zorgorganisatie voor thuis-
zorg, verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Van Alphen: 
‘Dat we dat zonder al te veel kleerscheuren voor de Haagse 
burgers hebben weten te doorstaan, vind ik een hoogtepunt.’
  

we veel meer gebruik maakten van initiatief in de stad. Elke 
welzijns- en zorgorganisatie die voldeed aan de normen kon 
zo een locatie worden voor maaltijdverstrekking in combina-
tie met ontmoeting.’’ 
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voor de kwaliteit van de maaltijden. Zoals mijn voorgangers 
al zeiden: Niemand woont voor zijn plezier in een instelling, 
iedereen woont liever in zijn eigen omgeving. Als je daar dan 
toch woont, dan moet het eten in elk geval goed zijn. Het 
imago van instellingseten was alleen niet al te best. Met de 
Gouden Bordjes hebben wij hier gezamenlijk nieuw elan aan 
gegeven. Het transparant en publiek maken van maaltijden 
kreeg een dynamiek die ik van tevoren niet voorspeld had. 
Alle instellingen deden mee aan de competitie en met leuke 
acties, zoals met Pierre Wind, kwam er veel aandacht voor. 
De mystery guests, anonieme Haagse ouderen getraind op 
het beoordelen van ambiance en maaltijd, deden de rest!’’
 
Klein vervolgt: ‘’Een andere golfbeweging die mij in dit 
gesprek opvalt is het continue bezuinigen, waar weer ver-
nieuwing uit voort komt. Ook mijn eerste periode, tijdens de 
financiële crisis, stond in het teken daarvan. Welzijnsloca-
ties moesten worden gesloten. Waar ik erg trots op ben is 
dat ik met het Buurthuis van de Toekomst iets gevonden heb 
wat perspectief aan mensen biedt. We hebben de burgers 
kunnen inspireren zelf meer te betekenen in de buurthui-
zen en op andere locaties, waardoor meer huizen open 
konden blijven. We hebben gericht onze financiën ingezet 
om mensen te stimuleren en te overtuigen dat dit de enige 
oplossing was. Door deze inzet zag ik waartoe ‘het maat-
schappelijk middenveld’ (alle vrijwilligers en initiatiefnemers) 
toe in staat zijn en ook dat dit een grote meerwaarde heeft 
voor ouderen. Veel buurthuisvrijwilligers zetten zich juist voor 
deze groep in. Hierdoor zijn er zoveel nieuwe projecten voor 
ouderen bij gekomen. Er is een voetbalvereniging die kookt 
voor ouderen, een andere club die sportactiviteiten voor 

Karsten Klein (2010-heden)

De volgende twee beleidsperioden 
stonden onder aanvoering van 
Karsten Klein. Na het luisteren naar 
zijn voorgangers merkt hij op dat 
continuïteit een belangrijk gegeven 
is in het ouderenbeleid. Veel van de 

daden van zijn voorgangers zijn nog 
steeds succesvol in de stad. Tegelij-

kertijd ziet hij golfbewegingen in de ver-
antwoordelijkheid, zoals bij de bejaardenoor-

den die nu verzorgingshuizen zijn gaan heten. Waren zijn 
voorgangers verantwoordelijk voor deze huizen en hebben 
zij zich ingespannen om de problemen van deze woonzorg- 
locaties zo goed mogelijk op te lossen, nu heeft de gemeente 
niets meer over de kwaliteit van zorg van de locaties te 
zeggen. Dit terwijl je je als wethouder wel verantwoordelijk 
voelt voor de kwaliteit van leven van de bewoners in ver-
pleeg- en verzorgingshuizen. Klein: ‘’En dat terwijl je als wet-
houder toch veel dichterbij oplossingen zit dan de landelijke 
overheid. Als lokale overheid hadden we de afgelopen jaren 
net als in het verleden bij kunnen dragen aan oplossingen 
van problemen in de huizen. Ik doel hier op problemen zoals 
die naar voren komen in de rapportages van de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg over onveilige zorg in de locaties. 
Ik heb getracht er grip op te krijgen door de instelling van 
de Tafel van Kwaliteit. Met zorgbestuurders heb ik geregeld 
gesproken over dilemma’s en mogelijkheden in de zorg en 
hoe wij daar gezamenlijk een aanpak voor konden maken. 
Dit is niet zo goed gelukt. Er was niet zo’n oplossings- 
gerichte saamhorigheid in die periode. Wel was er aandacht 

Dat er ook een andere kant van het beleid is, weet Klein 
ook: ‘’Niet alles kan in het maatschappelijk middenveld 
door vrijwilligers worden opgelost. Het is niet alleen maar 
plezier. Goede zorg moeten wij als gemeente garanderen. 
Het beleid van mijn voorganger Van Alphen heb ik dan ook 
verder uitgebreid, zeker ook met de overheveling van meer 
AWBZ-functies naar de gemeente. De grootste inzet in mijn 
beleidsperiode ligt dan ook op het terrein van deze decen-
tralisatie.’’
 
Tot slot vertelt Klein nog iets bijzonders: ‘’Bij aanvang van de 
beleidsperiode heb ik een aantal keer met groepen ouderen 
gesproken. Heel bijzonder was het wanneer ik hen vroeg 
naar aandacht voor doodgaan. Is dit nodig? En wat bleek: de 
hele zaal, op een enkeling na, gaf volmondig aan dat dit zeer 
noodzakelijk was. De dood is een taboe en er wordt veel te 
weinig over gesproken, terwijl veel ouderen wel met vragen 
zitten of bang zijn om eenzaam te sterven. Zij zouden meer 
aandacht willen om met naasten te spreken over het terug- 
kijken op het leven en het vooruit kijken naar het sterven. 
Naar aanleiding hiervan is Platform Doodgewoon in Den 
Haag opgericht, waarin alle partijen rondom sterven, terug-
blik met levensverhalen en nabestaan zijn samengebracht. 
Vanuit het platform zijn tal van activiteiten ontplooid, zowel 
praktisch als levensbeschouwelijk, om hier meer aandacht 
voor te krijgen. Dit soort onderwerpen maakt de portefeuille 
ouderenbeleid tot een dankbare portefeuille. 

Nu zijn we bezig met Den Haag als seniorvriendelijke stad. 
Als we kijken naar de toekomst, dan zien we dat alle domei-
nen aandacht behoeven om alles goed te regelen voor de 

ouderen opzet en weer een andere die begeleidingstaken 
uitvoert. Veel ongedachte combinaties zijn ontstaan en suc-
cesvol gebleken.’’
 
Klein vertelt dat hij aan het begin van zijn beleidsperiode in 
zijn oren had geknoopt wat zijn adviseurs hem vertelden: 
onderschat niet wat een klaverjasclub voor een oudere kan 
betekenen. Het is misschien het enige wat ertoe doet in zijn 
leven.’ De ouderensociëteitensubsidie voor kleine clubs voor 
en door ouderen heb ik dan ook fors uitgebreid. Het plezier 
en de inzet van de ouderen die ik tegenkwam bij alle werk-
bezoeken aan deze clubs hebben mij gesterkt in het idee om 
deze kleine subsidies in stand te houden.’’
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de laatste plaats vanwege de pensioengerechtigde leeftijd 
van sommigen onder henzelf – dat er meer dan ooit aan-
dacht is voor de persoonlijke toekomst. Wat kan ik bijdra-
gen? Luijten zegt: ‘’Ze hebben geld en mogelijkheden 
en willen niet erkennen dat dit het al was.’’ Klijnsma voegt 
daaraan toe: ‘’En ouderen hebben natuurlijk ook een dikke 
meerwaarde voor de stad. We moeten er alles aan doen om 
hen die meerwaarde te kunnen laten geven. We moeten het 
arsenaal aan oudere vrijwilligers een kans geven. Kunste-
naars als Jan Snoek of Auke de Vries geven het goede voor-
beeld, die werken gewoon door.’’ 
 
Alle wethouders beamen dat zingeving belangrijk is, 
gezondheid bevorderend zelfs, en dat stilstand tot ongemak 
en de dood kan leiden. Klijnsma stelt: ‘’Vooral ouderen die 
zwaar werk hebben gedaan, met een migratieachtergrond 
te maken hebben of door omstandigheden als dementie of 
armoede het moeilijk hebben, zullen hier mogelijk extra bij 
geholpen moeten worden. Voor hen is het vaak een extra 
inspanning om in deze fase van het leven de zin te hervin-
den.’’ Van Alphen zegt de aandacht voor doodgaan, zoals 
net verteld door Klein, een goede zaak te vinden en hij stelt 
voor dat dit eigenlijk wel breder getrokken mag worden: 
‘’Ook het vooraf denken over ouder worden is eigenlijk nog 
wel taboe. Wat spreek je af over wat er moet gebeuren als 
je de trap niet meer op kan? Ik heb er zelf in elk geval nog 
niet over nagedacht. Als bekend is wat je wilt, is er vaker iets 
goed te organiseren, zowel voor jou als oudere als voor je 
mantelzorgers.’’
 

ouder en kwetsbaar wordende bevolking. Nog meer mensen 
blijven zelfstandig wonen en hun buurten, winkels, restau-
rants en activiteiten moeten hierop aangepast zijn. Met het 
brede programma ‘Stad in transitie’ zetten we als College 
hier alvast op in. Naast aandacht voor de economie moet de 
visie op hoe de wijken leefbaar kunnen blijven, worden aan-
gepast op de wensen van ouderen. Uit de 96 inzendingen 
dit jaar voor de vitaliteitsawards die de gemeente jaarlijks 
uitreikt, blijkt ook dat veel ideeën van ouderen om vitaal te 
blijven, te maken hebben met hun leefomgeving. Ze noemen 
bijvoorbeeld bankjes waar je elkaar kan ontmoeten, maar 
die ook een rustpunt zijn waardoor je verder kan lopen. Ook 
noemen ze gezellige activiteiten en sporttoestellen voor laag-
drempelige beweegactiviteiten in de parken. Hier moeten we 
als stad wat mee!’’

toekomst
De aanwezige wethouders onderstrepen dat het creëren van 
ontmoetingsmogelijkheden tussen jong en oud inderdaad 
iets is waar de overheid ondernemers en initiatiefnemers 
met goede ideeën kan faciliteren. Ook zien ze activiteiten 
of voorzieningen die bijdragen aan gezondheid, al dan niet 
bewust, iets wat in de toekomst nog noodzakelijker wordt. 
De beweegtuinen, die onder Van Alphen tot stand waren 
gekomen, zitten vaak vol. Mogelijk kunnen er meer en andere 
voorzieningen bedacht worden.
 
Wat de wethouders opvalt, is de behoefte van ouderen 
aandacht te hebben voor vroeger, voor je roots en voor de 
betekenis van het leven. Hoe kan de overheid en de samen- 
leving hen hierbij helpen? Tegelijkertijd merken ze – niet in 

en dat de behoeften erg verschillend zijn, alleen al door 
het steeds kleiner wordende netwerk dat je als zeer ouder 
wordend mens hebt. Luijten: ‘’We moeten dus wel in gesprek 
blijven en ook de verschillen in de leeftijden erkennen.’’
 
Een laatste tip van de wethouders voor het ouderenbeleid: 
zorg als overheid dat mensen mogelijkheden krijgen om full 
swing bezig zijn, boor het arsenaal aan, laat de ouderen 
niet op hun lauweren rusten, maar laat ze vrij in hoe zij aan 
hun leven betekenis willen geven. Iedere keer weer zal je 
als overheid in gesprek met ouderen per individu, per mens 
moeten kijken wat hij of zij als zinvol ervaart en wat de per-
soonlijke mogelijkheden zijn. Daarbij moeten we de ouder 
wordende Hagenaar niet zozeer als oudere of als vrijwilliger 
aanspreken, maar gewoon als inwoner van deze mooie stad!

Van Alphen stelt voor het ouderenbeleid niet puur vanuit leef-
tijd vorm te geven. Dat is te smal, het moet veel integraler. 
Leeftijd doet er niet zo toe, het gaat om de laatste levensfase. 
Bovendien is de levensverwachting nu al weer zo veel hoger 
dan 20 jaar geleden. Ouderenbeleid moet dus niet gaan over 
65-plussers, vindt Van Alphen en hij stelt: ‘’65 is het nieuwe 
40!’’ Klein reageert daarop: ‘’Het aantal 100-jarigen groeit 
ook. We bezoeken als college nu 50 tot 60 100-jarigen per 
jaar, terwijl dat eerst iets zeldzaams was: een mooie indicator 
voor de toegenomen leeftijdsverwachting in de stad.” Ramlal 
vult aan dat vooral de betekenis van de laatste levensfase 
van belang is. Vragen als ‘Wat kan je doen?’ en ‘Wat kan je 
samen doen?’ worden voor ouderen in de laatste levensfase 
belangrijk. Luijten merkt op dat het van belang is te onder-
scheiden dat het wel een verschil is of je 75, 85 of 95 bent 
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afbeeldingen:
• Alle foto’s in dit hoofdstuk zijn gemaakt door GetOud. 

Over de auteur van dit hoofdstuk:
Elisabeth de Vries is beleidsadviseur bij de gemeente Den Haag.

Meer over Den Haag Seniorvriendelijke stad:
www.denhaag.nl/seniorvriendelijkestad

Meer over age-friendly cities van de who:
www.who.int/ageing/age_friendly_cities_guide 

publicaties over haagse ouderen 
Bijzonder dichtbij. Den Haag cultuursensitieve stad. Gemeente Den Haag, 2010. 
Haagse Waardigheid. Vijf jaar Platform Dood gewoon in Den Haag in woord en beeld. www.doodgewoonindenhaag.nl
Niets te vragen, niet te wensen? Programmatisch aanbod Zorg en Welzijn voor oudere Chinezen, 2001. 
Vitaal ouder worden. GetOud, 2015. www.getoud.nl/publicatie-vitaal-ouder-worden
De Spinazie Academy. 125 jaar Haags huishoudonderwijs. Rosa Bilkes, 2012. 
Oog voor wat telt. De Saffier Groep: Zorg en huisvesting voor Haagse ouderen sinds 1743. www.saffiergroep.nl
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In een seniorvriendelijke stad is genoeg betaalbare zorg voor iedereen beschikbaar. 

Piet woont al een aantal jaar in een woonzorgcentrum waar hij alle zorg krijgt die hij 
nodig heeft. Een van de zorgmedewerkers waar hij het uitstekend mee kan vinden is 
Lahlou. Hij betekent veel voor Piet. Naast de dagelijkse lichamelijke zorg die Piet krijgt, 
trekken ze er met de rolstoel ook samen op uit om bijvoorbeeld een boodschap te halen. 

Den Haag is sinds 2015 aangesloten bij het wereldwijde concept ‘seniorvriendelijke stad’. 
Er zijn acht domeinen waarop een stad zich optimaal kan inrichten: zie ook pagina 11.

gemeenschap &
gezondheids-
zorg

Domein:
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Aad de Groot * Albert Klein * Albert Wagener * Ania Bugala * Ann Verwaal * Arie 

Opstelten * Aswintha Menk * Atlin Sandvliet * Bart de Jonge * Ben Lachhab * Bert 

van Alphen * Bienke Janssen * Bob Meerstadt  * C. Th. Bakker * Carla van den Bergen 

* Cees van der Meer * Constanse Doorson * Coosje Wentholt * Corry Baggerman 

* Diana Resmann * Diana Timmer * Donald Koolen * Eddie Chin A Lin * Eline Jansen 

* Elisabeth de Vries * Ellen Beeldman * Elles Pleijter * Els Ruys * Emete Erarslan *  

Eunice Pijl * Eveline van de Putte * Frans Hoogeveen * Frans Jacobs * Fred Beekers 

* Frits Rijsemus * Fuusje de Graaff * Gerrit Wolfswinkel * Gerrit-Jan van Otterloo 

 * Gert Evers * Gert van Capelleveen * Hans de Rijk * Hans Lingen * Hans te Bearts * 

Harriette Mingoen * Harry Wassenaar * Helma Wigmans * Herman EItjes * Hr. Hag-

dewsing * Hr. Van Gameren * Ilona van Voorst tot Voorst * Ingrid Meijering * Jan 

Booij * Jan Franken * Jan van Wandelen * Janneke van Reeuwijk * Jelle Moraal * 

Jetta Klijnsma * Joger de Jong * Johan Groen * John Bonnet * John Luijten * John 

van putten * Joke van der Hout * Jolanda van den Berg * Joost Happel * Joost van 

Vliet * Jos Jetten * Judith Heykers * Jurjen Vis * Karin Klein * Karsten Klein * koos-

je burgers * Kwok Hung Lau * Lahlou Bouarar * Lakshman Kharagjitsing * Leen van 

den Oever * Leo en Netty Olffers * Lex Noyon * Lien Knol * Loes Hulsebosch * Louise  

Molleman-Overkleeft * M. Beun * Maaike van Eijk * Maarten Pronk * Maarten van 

der Linde * Machiel Pleijsier * Marije Berkel * Marion Duimel * Marja Heijman *  

Marja Salman * Mark Venekamp * Marleen Fleers * Mechteld van Roosmalen * Michael  

Malschaert * Miek Theunissen * Mw. R. Soknandan * Nienke van Doesburg * Paul Schoof 

* Piet Vrolijk * Ram Ramlal * Reinier van Delden * René Offers * René Voois * Ria van 

Haaften * Ria Wijnen * Riet Spiering * Rob Wiegman * Robert Guicherit * Roland de 

Waart * Roland de Wolf * Ron von Oven * Rosa Bilkes * Rosemary Samadhan * Roy We-

senhagen * Rudolf Feber * Ruud van Groeningen * Sahied Nanhekan * Saša Kos-Bat-

telino * Saskia Kuus * Sew Thakoerdien * Sonja van der Neut * Stephan Boekhout *  

Thimo de Nijs * Ton van Egmond * Tye Hooghiemstra * Wil Opperlands * Wim Kromwijk

Dit boek is in samenwerking met velen in de stad tot stand 
gekomen. Sommigen hebben inspiratie gegeven waardoor 
het idee voor het boek is geboren of waardoor het boek de 
opzet en invulling heeft gekregen zoals het nu is. Sommi-
gen hebben gegrasduind in hun archieven of hebben nader 
gesprekken gevoerd. Sommigen hebben hun huizen open-
gesteld voor bijeenkomsten. Sommigen hebben stukken 
geschreven. Sommigen hebben foto’s gemaakt. Mensen 
hebben willen poseren op de foto’s ten behoeve van de 
duiding van Den Haag seniorvriendelijke stad en hebben tijd 
vrijgemaakt voor de totstandkoming van de foto’s. 

Vrijwel alle betrokkenen bij de Haagse ouderenzorg reageer-
den positief op uitnodigingen en velen konden aanwezig zijn 
bij de diverse bijeenkomsten. Velen hebben verhalen verteld 
over hun ervaringen. Veel is verzameld en veel is terzijde 
gelegd, heroverwogen, gegroepeerd en uiteindelijk wel of 
niet in het boek opgenomen. Vele uren zijn besteed aan het 
ordenen, herordenen en prioriteren. Ook is veel tijd besteed 
aan het schrijven, de redactie en afstemming tussen de 
schrijvers. 

De initiatiefgroep wil iedereen hartelijk danken voor de 
geboden steun, het meedenken, de verhalen en de inspira-
tie. Dank aan iedereen genoemd en allen die wel betrokken 
zijn geweest maar hun naam niet terugvinden.

dank
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