
 Haags Ontmoeten:  

wat zijn succesfactoren? 
 

 

1. Combineren van groepen 

• Een vaste dagstructuur 

• Individuele activiteiten 

• Ken de individuele achtergrond 

• Alertheid op interactie  

   Tips per leerdoel 

 1.  Wees alert op negatieve stereotyperingen of taboes (dementie/psychiatrie )  

 2.  Pas taken aan bij beginnende dementie, zodat de persoon zich zinvol blijft voelen 

 3.  Dansen kan cultureel taboe zijn, maar ‘bewegen’ is algemeen geaccepteerd  

              Contact: Faber.von.m@hsleiden.nl 

2. Eigenaarschap deelnemers 

• Sfeer van veiligheid en vertrouwen  

• Deskundigheidsbevordering vrijwilligers  

• Leg grenzen aan verantwoordelijkheden vast  

• Zoek samenwerking met  professionals  

3. Leefplezier  

• Culturele sensitiviteit  

• Balanceer tussen ‘luchtig houden’ en  ver-

dieping  

• Balanceer tussen veiligheid en ‘uitdagen’ 

• Kijk over het eigen aanbod heen 

• Wees flexibel om het eigen aanbod zonodig aan 

te passen  

 Methoden:  

 

Participerende observatie  

Focusgroepen   

Wie zijn wij?  

Wij zijn onderzoekers bij het lectoraat 

Sociale Innovatie en Ondernemer-

schap van de Hogeschool Den Haag en 

Leiden.  

 

We hebben in opdracht van de ge-

meente Den Haag onderzoek uitge-

voerd naar de resultaten van een aan-

tal pilots binnen Haags Ontmoeten. 
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Samenwerking met de buurt  

• Zorg voor naamsbekendheid  

• Zorg voor wederzijds belang   

• Laat waardering blijken voor de andere partij 

• Onderhoud regelmatig contact  

 Tips   

 1.  Organiseer een bijeenkomst in de buurt over een algemeen thema, zoals veiligheid 

 2.  Wees alert op mantelzorgers van ouderen met fysieke of multiple problematiek  

          Contact: Faber.von.m@hsleiden.nl 

Bereiken van deelnemers  

• Onderzoek verwachtingen van de buurt  

• Sluit aan bij praktische vragen 

• Gratis koffie verlaagt de drempel 

• Verstrek informatie aan verwijzers en MKB 

Evenwicht voor mantelzorgers  

• De ouderenconsulenten zijn de spil 

• Geef informatie over praktische en finan-

ciële ondersteuning  

• Richt activiteiten op ontspanning  

 Methoden:  

 

Participerende observatie  

Focusgroepen   

Wie zijn wij?  

Wij zijn onderzoekers bij het lectoraat 

Sociale Innovatie en Ondernemer-

schap van de Hogeschool Den Haag en 

Leiden.  

 

We hebben in opdracht van de ge-

meente Den Haag onderzoek uitge-

voerd naar de resultaten van een aan-

tal pilots binnen Haags Ontmoeten. 

 

 

Effectief in de ogen van ouderen  

• Structuur en professionele ondersteuning 

• Reminders van activiteiten  

• Kleine groepen met een ‘veilige’ sfeer 
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