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1. Tussen huis en verpleeghuis
2. Technologie en innovatie

Denkkracht in actie, met de focus op actie. We willen verschil maken als 
netwerk. Dat doen we samen met jullie. Jullie vormen immers de hart van 
het netwerk.

Ouderenparticipatie blijft de kern bij alles wat we doen. Het komende jaar 
zetten wij een digitaal panel op van senioren dat graag met alle partners, 
ouderen en andere betrokken leden meedenkt. 
Ik hoop dat deze bundel u inspireert om 
in 2021 met veel energie met en voor 
ouderen aan de slag te gaan. 

Fijne feestdagen en tot in 2021!
Annemiek Beukman
Bestuursvoorzitter GENERO

GENERO BRUIST EN IS IN BEWEGING

2020 zal de boeken ingaan als een lastig jaar, corona heeft ons leven op 
z’n kop gezet. Heel veel zaken gaan anders dan voorheen. Er wordt strijd 
geleverd binnen en buiten onze eigen wereld. Tegelijkertijd gebeuren er 
ook mooie dingen. 

Zo ook in het netwerk GENERO. Het netwerk 
bloeit en bruist, er zijn mooie ontwikkelingen 
in de afgelopen periode ingezet. Met deze 
inspiratiebundel geven we u daarvan graag 
een indruk. Hierin leest u onder andere over 
Coronaspondentie, waarbij jong en oud 
coronaproof met elkaar in gesprek gingen en 
gaan. U vindt een inkijkje in de brieven die de 
koppels elkaar schreven en hun reflecties hierop. 
Een mooie manier van intergenerationeel contact, dat we graag uitlichten. 
Ook vroegen we twee experts naar hun mening over de briefwisselingen.

GENERO BRUIST EN IS IN BEWEGING

En natuurlijk willen we ook met volle kracht vooruit. Mét ouderen, voor 
ouderen. Vanuit het partnerschap. Dat doen we de komende tijd op twee 
thema’s die door het netwerk gekozen zijn: 

We hebben gekozen voor een duidelijke focus door via  
regiotafels en werkgroepen met elkaar in gesprek te zijn. 
  
Er is hard gewerkt aan een verdere doorontwikkeling van het
Ouderen- en Mantelzorgforum. Lees mee op p. 25.

Een netwerkje binnen ons netwerk is volop in ontwikkeling: Jong 
GENERO, een groep van 13 jonge professionals met een passie 
voor de ouderenzorg. Lees hierover meer op pagina 26. 

Geertje Moree van Cappellen (Laurens) is gestart als 
stuurgroepvoorzitter. Daarnaast verwelkomden we twee nieuwe 
bestuursleden; Elly Bal (vertegenwoordiger senioren) en Anky 
Romeijnders (vertegenwoordiger onderwijs).

De verbinding met de VVT-organisaties is nauwer aangetrokken.  
Guy Buck, bestuurder van de Aafje zorggroep, houdt hierbij 
vanuit ons bestuur het contact.

In 2020 hebben zich weer nieuwe partners aangesloten bij 
GENERO. Welke partners deelnemen, ziet u in het Wie-is-Wie-
overzicht op pagina 27.

Om dit alles goed invulling te geven, werken we met een breder team. 
Naast Hanna van Dijk, onze netwerkcoördinator, is Willemijn Looman als 
extra adviseur/projectmanager aangetrokken. Ook werken we met een 
student-assistent en vanaf 2021 komt er een stagiair bij. 

We hebben ook gezorgd voor meer zichtbaarheid en herkenbaarheid. Dit 
ziet u aan de nieuwe website en aan een nieuwe huisstijl. In deze bundel 
kunt u hiermee alvast kennismaken!

Maar er was meer. Graag noem ik nog wat hoogtepunten:
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OP EEN SAMENWERKING TUSSEN JONG EN OUD

“Kind, vroeger waren we gewoon tevreden met 
wat we hadden.” Een zin die mijn oma voor het 
eerst naar me uitsprak toen we het, in het kader 
van een opdracht op de middelbare school, 
hadden over de Tweede Wereldoorlog. Het 
maakte als 12-jarige veel indruk op me. Zo’n, 
voor mij, onwerkelijke situatie: in angst samen 
met je gezin afwachten of de bombardementen 
dit keer je (t)huis zouden raken. Een situatie die voor mijn oma, niet eens 
zo heel lang geleden, wel werkelijkheid was.

Tevreden zijn met je leven: wanneer ben je dat? Een vraag die in deze 
crisis voor velen wat meer boven kwam drijven. En ook een vraag die mij, 
en ik denk veel van mijn generatie, actief bezighoudt. Op allerlei vlakken 
in het leven zijn er verwachtingen, van jezelf of van anderen. Er moet 
gewerkt, gesocialized, gesport, gemantelzorgd, geouderd... en het liefst 
allemaal even goed. De coronacrisis zet dat onder druk en dwingt ons 
pas op de plaats te maken. Om ruimte te maken voor dat wat er op dit 
moment echt toe doet. In de eerste plaats de gezondheid van onszelf en 
onze naasten. 

De emoties die daarbij komen kijken, 
zijn universeel. Leeftijd, achtergrond, 
woonsituatie, professie: het heeft 
allemaal invloed, maar het verdwijnt 
tegelijkertijd naar de achtergrond als je 
tot de kern van het leven komt. De ander 
in die kern ontmoeten geeft verbinding, 
het gevoel van samen en verlichting. 
De kunst is om dit in de coronacrisis op 
andere manieren vorm te geven. 

Het ontstond eigenlijk spontaan, toen ik via de mail met een van onze 
forumleden, mevrouw De Leeuw uit Zeeland, begon uit te wisselen hoe 
zij deze coronacrisis ervaarde. Ze schreef me haarscherp hoe ouderen 
het gevoel hadden dat hun eigen wil hen was ontnomen. Oemar van 
der Woerd, een van onze Jong GENERO leden, gaf aan graag de 
dialoog aan te gaan met een oudere, Herman Meinhardt. En zo kwam 
het dat er inmiddels 25 koppels met elkaar in de pen zijn gedoken voor 
Coronaspondentie.

De ontmoeting van generaties past ook naadloos in hoe Jong GENERO 
zich ontwikkelt binnen het netwerk (lees hierover meer op pagina 21).  
13 jonge professionals, werkzaam bij onze partnerorganisaties, die zich 
naast hun werk willen inzetten om de ouderenzorg en -ondersteuning 
een klein beetje beter te maken. Daar zit zoveel energie. Net als bij de 
18 ouderen van ons Ouderen- en Mantelzorgforum die zich grenzeloos 
inzetten voor datzelfde doel. 

Ik voel me vereerd daar vanuit mijn rol als netwerkcoördinator een 
steentje aan bij te dragen. Om samen met jullie, met jong en oud, de 
werelden van onderwijs, onderzoek en praktijk te verenigen. Om zo een 
bijdrage te leveren aan de levenstevredenheid van senioren. Ook, of juist, 
in deze tijd voel ik daarvoor grenzeloze energie. 

Op een mooie samenwerking tussen 
jong en oud in 2021!

Hartelijke groet,
Hanna
Netwerkcoördinator GENERO
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BRIEFWISSELINGEN



Ik ben een beetje bang dat 
discriminatie bij de mens ingebakken zit 

Beste Oemar,

Al een paar dagen probeer ik een goed moment te kiezen om te 
reageren op je derde brief. Het is niet dat ik het voortdurend zo druk 
heb en dus geen tijd heb om je te antwoorden, het heeft meer te 
maken met het feit, dat ik wat tijd nodig heb om mijn gedachten te 
ordenen en deze zo goed mogelijk te verwoorden.

Overigens kun je wel merken, dat het ergste qua corona voor 
dit moment voorbij lijkt te zijn. En dus komen er steeds meer 
mogelijkheden om mensen daadwerkelijk te zien en spreken. In de 
afgelopen dagen had ik twee keer een vergadering van de Raad 
van Ouderen, één keer met de ene halve raad en één keer met de 
andere halve raad en mensen van het ministerie van VWS. Beide 
keren via Webex, een soort ZOOM denk ik. Ik heb daarbij vaak een 
slechte wifi-verbinding, die per vergadering toch gauw twee tot 
drie keer even uitvalt. Wat zal ik blij zijn als we weer echt bij elkaar 
kunnen komen. Ik heb er de reistijd wel voor over. 

De Raad van Ouderen heeft o.a. een advies over wonen en zorg 
uitgebracht. Ik heb dat wel doorgestuurd naar de leden van het 
GENERO-forum. Mocht je interesse hebben, dan hoor ik het graag 
en stuur ik jou dat ook toe. N.a.v. dit advies werd ik gevraagd voor 
een kort radio-interview met een regionale organisatie. Ook dat kan 
ik je toesturen, als je geïnteresseerd bent. Maar voel je vooral niet 
verplicht.

Waar ik wel benieuwd naar ben is jouw paper over regionalisering 
in de ouderenzorg, o.a. om het artsentekort op te vangen. Gaat het 
dan om huisartsen of specialisten geriatrie? We hebben het er over.

Ja en dan de verkiezingen in Suriname. Ze zijn geweest en de 
uitslag wordt wel gerespecteerd door Desi Bouterse, ondanks zijn 
forse nederlaag. Het virus, dat in de buurlanden al flink actief was, 
lijkt nu ook in Suriname flink tekeer te gaan. Met een buurland 
als Brazilië kan het nauwelijks anders. Wel heel fijn dat ook hier 
particulier initiatief ter ondersteuning (SU4SU) werkt. Nog los van 
de gezondheidsschade zal er ook flinke economische schade zijn en 
dat is voor Suriname rampzalig. Het zal voor een nieuwe regering 
dan ook niet meevallen om hier wat van te maken. 

Ik vraag me af, of alle emotie rondom racisme ook te maken heeft 
met een reactie op de lock-down periode overal ter wereld. Ik 
wil zeker niets afdoen aan de oprechte verontwaardiging van 
veel mensen, ik deel dat wel. Maar ik ga niet demonstreren, wat 
ik vroeger wel gedaan heb tegen de kernwapens. Wat ik echt 
hoop, is dat er een mentale verandering komt, waardoor racisme 
beter herkend zal worden en 
discriminatie op grond van 
afkomst en kleur echt tot het 
verleden gaat horen. Maar ik 
ben toch wel een beetje bang, 
dat racisme en discriminatie 
bij de mens ingebakken zit. 
Iedereen heeft zo zijn donkere 
kant en ik vrees, dat dit daar ook 
onder valt.
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Heb jij persoonlijk veel slechte ervaringen met racisme?

Wat mij bij dit alles opvalt, is dat discussie en debat hierover weinig 
tot niets oplevert. Ik heb één keer Op1 gevolgd en uitgedaan tijdens 
de uitzending. Naar mijn idee is de dialoog de enige gespreksvorm, 
die positieve gevolgen kan hebben. Ik ben er van overtuigd, dat 
leeftijd hierbij geen rol speelt. Wie werkelijk een dialoog wil, zal 
luisteren naar mensen van alle leeftijden. En wie niet wil, heeft, vrees 
ik, een te gesloten wereldbeeld en dat zal niet zomaar veranderen. 
Hoewel: zelfs Rutte draait een beetje bij als het gaat over Zwarte 
Piet. Wat ik mij oprecht afvraag: heb jij persoonlijk veel slechte 
ervaringen met racisme? Daar zou ik wel wat over willen horen, 
als je daar iets over zou willen loslaten.

Je brief volgend kom ik bij je opmerkingen over bestuurders uit. Ik 
heb de filmpjes nog niet bekeken, maar het verbaast mij niet, dat er 
bestuurders zijn, die hun medewerkers wat beter gaan begrijpen. 
Mijn hartenkreet uit mijn tweede brief gaat daar natuurlijk over: 
ken als bestuurder de werkvloer en je krijgt meer begrip voor je 
personeel. Als manager heb je een dienende functie, maar of iedere 
manager dat ook begrijpt? Empathie is een sleutelbegrip in dit kader.
Ik hoop van harte dat de marktwerking in de zorg zijn langste tijd 
heeft gehad. Als het aan minister De Jonge ligt, zou dat zomaar 
kunnen. Ik vermoed, dat die marktwerking meer geld heeft gekost 
dan opgeleverd, maar dat kan ik niet bewijzen. Je stelt in je vorige 
brief twee vragen hierover:  
1) is meer samenwerking tussen ziekenhuizen, verpleeghuizen en 
huisartspraktijken nodig en 2) wat betekent het brede begrip ‘regie’ 
voor mij. En bij dat laatste verwijs je naar stukken waarin gesproken 
wordt over ‘meer eigen regie’.

Oemar, ik vind het wel een feest om op 
deze wijze van gedachten te wisselen met 
je. Wat mij betreft gaan we nog even door 
zo! Dus ik ben benieuwd naar je reacties.

Hartelijke groet,
Herman

Dit zijn brede vragen, waar van alles 
over te zeggen is. In het bestek van 
deze briefwisseling gaat dat niet 
lukken, dus hoop ik dat we hierover 
in gesprek kunnen. Maar samengevat 
wil ik wel aangeven, dat in een regio 
samenwerking vanzelfsprekend moet 
zijn in het belang van de patiënt. 
Te vaak is er, vaak onder het mom van te weinig tijd, te weinig 
communicatie tussen dienstverleners in de zorg. Waarbij ik er ook 
niet raar van zou opkijken, als ideeën over hiërarchie onbewust een 
rol spelen.

Eigen regie is mooi, als iemand daartoe in staat is. In acute situaties 
is dat vaak niet het geval en er is ook nog een flinke groep mensen, 
die het echt niet kan. Denk maar aan de 80 – 20 regel: 80% kan 
in veel situaties prima eigen regie voeren, maar ook niet altijd en 
overal. Mijns inziens valt er nog veel winst te boeken op dit terrein. 
Wie iemand werkelijk eigen regie wil laten voeren, zal bijvoorbeeld 
ook moeten accepteren, dat iemand zijn/haar eigen leven voltooid 
vindt met de daarbij behorende consequenties. Misschien een 
thema om op te kauwen?
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Beste Herman,

‘Wie werkelijk een dialoog wil, zal luisteren naar mensen van alle 
leeftijden.’ Deze zin bleef mij bij na het lezen van je brief. Deze brief 
begin ik er graag mee.

Verschillende onderwerpen passeerden de revue: regionalisering in 
de ouderenzorg, toekomstbestendigheid van het huidige zorgstelsel, 
politiek-economische ontwikkelingen in Suriname, en bestuurlijke 
betrokkenheid in de zorg. Hoewel ik graag over deze onderwerpen 
verder met je van gedachten wissel, is het misschien goed om pas op 
de plaats te maken.

Een themabrief. Misschien wel de belangrijkste brief tot nu toe.
Naar aanleiding van je vraag voor een persoonlijke reflectie 
in het racismedebat voel ik mij uitgenodigd om dit thema in 
gezamenlijkheid wat meer uit te diepen. Oncomfortabel? 
Mwah. Belangrijk? Jazeker. Dat we dit zo bespreken geeft 
denk ik aan dat we onze tussenruimte – hier begonnen 
we mee, weet je nog? – productief maken. Want 
dat proef ik een beetje in je brief: als je aan het 
‘dialogen’ bent met anderen dan gebeurt er 
iets. Met oprechte intenties kun je elkaars 
perspectief net wat beter begrijpen. Het 
proberen waard dus.

Waarom schrijf en spreek je zo goed Nederlands? 

Gelukkig heb ik weinig vervelende en nare ervaringen meegemaakt. 
Veelvoorkomende vragen over m’n achtergrond (‘Waar kom je écht 
vandaan?’ ‘Waarom heb je een kleurtje?’ ‘Waarom schrijf en spreek 
je zo goed Nederlands?’) omarm ik liever als een mogelijkheid om te 
duiden dat ik mij volledig Nederlands en Surinaams voel, dan dat ik 
dat als kwetsend ervaar. Ik voel mij geen slachtoffer van het systeem. 
Integendeel, ik ben volledig onderdeel van deze maatschappij en 
ook dat geluid mag gehoord worden. Het is soms wel moeilijk. Als 
dubbelbloed zijn er immers meer plekken waar je je thuis voelt en is 
de zoektocht naar acceptatie een valstrik. 

Niet overal is ruimte te vinden voor acceptatie, worden ‘grappen’ 
gemaakt die onwetendheid pijnlijk blootleggen, of is er zichtbaar 
ongemak (‘Wat zal de kleurling hiervan vinden?’). Woorden doen 
ertoe, ook in spreken over ‘wit’ of ‘zwart’.

Het opgroeien in Crooswijk en Rotterdam-Noord zorgde ervoor 
dat je al snel in aanraking komt met verschillende culturen in een 
wijk. Dat vond ik – en vind ik nog steeds – heel verrijkend. Als ik zo 
terugdenk dan heeft dat niet alleen geresulteerd in mensenkennis, 
maar ook in mentaliteitsvorming door op te komen voor jezelf. 
De rijkheid aan achtergronden reflecteert zich helaas in beperkte 
mate op andere plekken, bijvoorbeeld in m’n werkomgeving 
op de Erasmus Universiteit of wetenschappelijke platforms en 
gesprekstafels. Dat is niet representatief. Met een aantal collega’s 
hebben we het er regelmatig over. Hoe komt dat? Welke praktijken 
en structuren zijn hier debet aan? De afstand tussen de straten en de 
torens in de stad lijkt dan opeens heel groot.
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Ik ben benieuwd hoe jij dit debat ervaart. Welke ervaringen heb jij
 – in brede zin – met racisme, discriminatie of stereotyperingen?
‘Wie werkelijk een dialoog wil, zal luisteren naar mensen van alle 
leeftijden.’ Ik sluit deze brief er graag mee af. Aan de zijlijn worden 
immers geen wedstrijden gewonnen, 
en daarom is het goed dat we tussen 
generaties dit soort thema’s actief 
bespreekbaar maken.

Hartelijke groet,
Oemar

Op de middelbare school vertelde een leraar tegen m’n ouders op 
een ouderenavond dat ik “het best goed doe in het vak Natuurkunde 
voor een geadopteerd kind.” Ik ben niet geadopteerd en hij sprak 
met mijn biologische ouders. Het schooljaar was halverwege. Waar 
kwam die aanname vandaan? Was dat onwetendheid? Waarom 
waren er toen zo weinig kleurlingen op school en viel ik zo op? 
Je kan je de reactie van m’n Surinaamse moeder wel inbeelden, 
Herman. Toen nam ik het hem niet zo kwalijk, maar het heeft mij wel 
aan het denken gezet wat aannames voor effect kunnen hebben. Die 
zijn allesbehalve onschuldig.

Ik ben het met je eens dat het bewust creëren van tegenstellingen 
of groepen ons niet vooruit helpt. Laten we liever de rijkheid aan 
identiteiten omarmen, waarin verhalen meer met elkaar verweven 
raken. Niet zozeer tot één compleet en allesomvattend verhaal, 
maar wel een narratief wat veelzijdig is en oog heeft voor elkaars 
achtergronden, (pijnlijke) geschiedenis en wensen voor de toekomst. 

Ik vind het hoopgevend dat het werk van Anton de Kom (een 
Surinaamse antikoloniale schrijver, activist en verzetsheld) 
opgenomen is in de Canon van Nederland. Hij publiceerde in 1934 
zijn boek ‘Wij slaven van Suriname’ als een aanklacht tegen racisme, 
uitbuiting en koloniale overheersing. Samen met m’n vader las ik 
het boek in Suriname en leverde het (en nog steeds) inhoudelijke 
gesprekken op.

7



Beste Leny,

Bijzonder om op deze manier ‘gekoppeld’ te worden aan elkaar! 
Het voelt misschien wat onwennig om zomaar een brief terug te 
schrijven naar iemand die u nog niet kent. Daarom stel ik mijzelf 
graag aan u voor:
Mijn naam is Judith en ik ben 22 jaar. Als student heb ik een aantal 
jaar in Rotterdam en afgelopen jaar in Maastricht gewoond, maar 
nu woon ik weer even bij mijn ouders. Ik kom uit een gezin van vijf 
kinderen, waarvan ik de tweede ben. Eerst drie meisjes (inmiddels 
jonge vrouwen) en daarna twee jongens. Extra gezellig dus om weer 
even thuis te wonen, maar af en toe heeft het ook wel iets geks, zo 
nu in deze crisisperiode. 

Op zonnige dagen zoals vandaag, mis ik het om met vriendinnen 
pootje te baden aan de Maas. Of ik mis het om ‘s avonds met 
vriendinnen te koken. Ik ben benieuwd naar wie u bent en hoe u 
deze tijd ervaart. Zijn er dingen die 
u erg mist?

In mijn dagelijks leven zijn het geen grote dingen die ik mis. Aan 
het begin vond ik het juist wel even fijn, zo zonder die sociale 
verplichtingen. En nu, nu we weten dat het geen virus voor ‘even’ is, 
zijn het vooral zorgen die soms opspelen. 

Kan ik straks na de zomer een baan vinden? Of kan ik beter nog 
een jaar proberen door te studeren? En zullen mijn ouders niet ziek 
worden? Misschien is er toch iets wat ik deze zomer zal missen: 
mijn oudere zus zou gaan trouwen in augustus. Daar keken we zo 
naar uit! Nu ik weer bij mijn ouders woon, kruipen we vaak samen 
bij elkaar in bed en fantaseren we over haar grote dag. Mijn vriend 
en ik namen onze taak als ceremoniemeesters erg serieus, maar 
waarschijnlijk zullen ze de trouwerij verplaatsen naar volgend jaar. 
Dat is wel een domper!

Ik ben benieuwd hoe het met u gaat. Is uw dagelijks leven erg 
veranderd? En heeft u (andere) zorgen nu 
door de coronacrisis? Ik ben benieuwd 
wat u bezighoudt.

Vriendelijke groetjes en ik hoop 
van u te horen,
Judith Kan ik na de zomer een baan vinden?
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Dag Judith,

Bedankt voor je brief. Toen ik deze gisteren las, werd ik al een beetje 
enthousiast en het lijkt mij leuk om onze levens wat uit te wisselen. 
De dag vandaag ging om allerlei redenen alweer zo snel, dat ik 
toch nog een poging doe, met ook de TV aan met OP1. Ik vind het 
leuk om de actualiteiten te volgen maar doe meestal twee dingen 
tegelijk.

Iets van mijzelf, binnenkort word ik 77, dus dat scheelt nogal wat 
met jou. Maar gelukkig ben ik gezond, en heb nog vele activiteiten, 
waaronder bestuurlijke zaken van diverse clubs en natuurlijk 
GENERO, lid van het Ouderen- Mantelzorgforum. Ik loop ook 
daar al een tijdje mee. Bij de start zat ik in de stuurgroep namens 
het Regionale Patiënten Consumenten Platform- Rotterdam. 
Tegenwoordig is er nog iets landelijks onder de naam Zorgbelang.

Ik ben geboren in Middelharnis op het eiland Goeree en 
Overflakkee, na de watersnood van 1953, die ik dus heb 
meegemaakt werden er bruggen en dammen gebouwd en
werd het eiland meer ontsloten. Ik heb van 1963/1965 in 
Hellevoetsluis gewerkt en ook toen ik ging elke dag met de fiets 
op de boot naar mijn werk. Hoewel het eiland als “zwaar” christelijk 
bekend stond/soms staat, heb ik dat niet zo ervaren. Mijn ouders 
waren meer liberaal en wij gingen naar de Remonstrantse Kerk. 

Wij hadden een gezin van 5 personen, vader, akkerbouwer, moeder 
die in de verpleging in onder andere Rotterdam heeft gewerkt 
(Coolsingel Ziekenhuis) een vijf jaar oudere broer en een drie jaar 
jongere broer. Ik ben dus in de oorlog geboren, waar ik niets van 
weet, maar wel van de jaren er na.

Ik vroeg me af of jij in Rotterdam was geboren, wel gewoond, maar 
is mij niet helemaal duidelijk. Ik heb best een leuke jeugd gehad, 
netjes naar een Openbare School, maar eerst nog naar, dat heette 
toen zo, de “Bewaarschool”. Ik was een gemiddelde leerling, maar 
was wel braaf, daar komen we later nog wel op terug. Toen ik 
20 was, ben ik naar Rotterdam gegaan op kamers, ook dat komt 
uitgebreider wel aan de orde. In 1974 ben ik getrouwd, kort in 
Schiedam gewoond en daarna in 1979 naar Maassluis, waar ik nu 
ruim 40 jaar woon en met veel plezier. Inmiddels alleen, want 12 jaar 
geleden is mijn man overleden.

Daar laat ik het even bij, want ik moet morgen op tijd wakker 
worden, want dan ga ik rond half negen met de auto naar 
Amersfoort. Mij was ook niet duidelijk welke 
opleiding je doet of hebt gedaan en welke 
richting het werk moet gaan.

Hartelijke groet,
Leny 

P.s. Ik heb geen bezwaar dat je mij bij mijn 
voornaam noemt en je mag ook jij en jou zeggen. Daar ben ik 
inmiddels wel aan gewend geraakt.

Ik ben in de oorlog geboren 
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Hoi beste Manon, 

Hoe is het weekend voor jou verlopen? Het was en is nog erg PFFF 
warm. Afgelopen vrijdag ben ik tegen de avond opgehaald door de 
ouders van Glenda, want Glenda vierde haar verjaardag met een 
goede kennis van haar die ook zijn verjaardag vierde. Het was bij 
een varkensboerderij in de buitenlucht en wij kregen varken aan het 
spit met salade. Het was er erg gezellig. Leuk dat je dan ook weer 
andere personen ziet.

Zaterdag heb ik de gehele dag binnen door gebracht, vanwege de 
warmte alleen maar op de bank gelegen en goed water gedronken. 
Zondag is mijn dochter op en neer vanuit Eindhoven gekomen en 
zijn wij na de middag bij mijn thuishulp in Westelbeers op bezoek 
geweest. 

Ik ben de ambassadeur van de Nadine Foundation 
tegen zinloos geweld in Tilburg en omgeving, en 
ik heb in 2015 de vrijwilligersprijs van Contour de 
Twern in Tilburg gewonnen. In totaal 500 euro; 
250 euro voor mijzelf en 250 euro voor het goede 
doel. Voor het goede doel heb ik 300 cd’tjes laten 

drukken.

In 2018 heb ik tijdens de Tilburgse Muziekmarathon in de maand 
juni in samenwerking met Contour de Twern en met sponsering weer 
300 cd’tjes laten drukken waarvan ik er nog 40 van te verkopen heb. 
Op deze cd zingt George Baker met een docent evenementen van 
ROC Tilburg.
Op deze twee cd’tjes staan nummers over pesten, respect voor 
elkaar en de oproep zinloos geweld te stoppen.  Ik verdien zelf niets 
hieraan. Ik verkoop ze voor 5 euro en het bedrag gaat in het geheel 
naar de Nadine Foundation. Het geld gaat naar geweldsslachtoffers, 
huiselijk geweld, loverboy meiden, gedwongen prostitutie, 
oorlogskinderen, en dierenwelzijn. 

Je weet dat je voor je opleiding mijn naam mag gebruiken, verder 
ben ik ook voor het volgend schooljaar voor jou bezig, hier meer 
over in de volgende corona briefwisseling. 

Heb je nog iemand in je omgeving die goed kan zingen? Laat maar 
weten.

Zeer veel groetjes

Hennie Jacobs

“Blijf Gezond” “Zorg goed voor Jezelf”
“Je kan niet Gemist Worden”
“Nooit Nooit Niet”

Vraagje? Ben je in het verleden ook gepest? 
Ik erg op de lagere school dit draag je ook je hele leven mee.  

Ik zou het leuk vinden als ik jouw adoptie opa zou 
mogen zijn omdat je zoveel meegemaakt hebt [denk 
er maar over na].

Ook zijn wij samen in Baarschot uit gaan eten en rond de klok van 
20.00 uur naar Tilburg geweest om nog enkele boodschappen te 
doen bij de grote XXL Albert Heijn en toen waren wij rond de klok 
van 21.30 uur thuis. Daarna is mijn dochter nog naar Eindhoven 
gereden, het was een erg leuke dag en “gezellig”.

Afgelopen maandag en dinsdag heb ik vanwege het warme weer 
ook weer binnen gezeten en niets gedaan [dit is eigenlijk niets voor 
mij.] Hoe gaat het met je oma? Hopende alles goed. Erg fijn dat je 
sinds een half jaar ook een vriend hebt en ik gun jou dat je “hier veel 
liefde van krijgt”, en dat je een goede stiefvader hebt waar je terecht 
kan.
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Mijn moeder zei laatst nog tegen mij dat ze mij erg dapper vindt. 
Een van mijn beste vriendinnen die ik 10 jaar geleden leerde kennen 
op de middelbare school heeft een botziekte waardoor zij mank 
loopt. Veel klasgenoten vonden haar maar vreemd vanwege haar 
beperking en gingen niet met haar om, misschien uit angst dat zij 
gepest zouden worden als ze met zo’n iemand om zouden gaan. 
Maar mij maakte het niks uit.

Ik heb er geen seconde bij stil gestaan dat mensen mij raar zouden 
vinden ,omdat ik omga met iemand met een beperking. Ze is erg lief 
en ik kan altijd met haar lachen en alles delen. Ik vind het jammer 
dat mensen vaak iemand pesten als iemand anders is dan anderen. 
Iemands persoonlijkheid vind ik veel belangrijker. Waar werd u mee 
gepest als ik vragen mag? Als u het niet wilt vertellen is dat ook 
prima. 

Betreft het zingen, mijn vrienden en ik 
zingen vaak in de auto of als we thuis 
muziek op hebben, maar dit is vaak erg vals. 
Ik vrees dat mensen daar niet heel erg 

op wachten haha. Ik ben benieuwd 
wat u voor mij voor aankomend 

schooljaar heeft. Ik zou het erg leuk 
vinden om u als mijn adoptieopa te 

hebben. Ik vind het erg fijn om gesprekken 
met u te voeren.

Ik wens u een fijne week toe 
en hoor u snel weer!

Veel groetjes,
Manon

Dag beste Hennie,

Mijn weekend heb ik rustig doorgebracht. Het was inderdaad (de 
hele week) erg warm. Op vakantie in het buitenland heb ik niet zo 
heel erg last van de warmte, maar hier in Nederland wordt het zo 
benauwd warm, ik heb dan niet de fut om wat te doen. Ik heb ook 
lekker op de bank gelegen met een serie, heb een boek gelezen 
en geprobeerd wat te schilderen. Zo te horen was uw weekend 
geslaagd met de verjaardag en de markt. Het is altijd fijn om er 
even op uit te zijn en 
omringd te zijn met 
gezellige mensen. 
Aankomende vrijdag 
vertrek ik met de auto 
naar Duitsland. 

Ik ga een weekendje weg met mijn vriend om toch nog een beetje 
een vakantiegevoel te hebben. Het zal vast wel iets anders zijn dan 
normaal, omdat we op sommige plekken misschien mondkapjes 
moeten dragen en we afstand moeten blijven houden, maar ik ben 
blij om toch nog even ergens heen te gaan. Ik ben zelf gek op reizen 
en wil het liefst de hele wereld ontdekken.

Met mijn oma was het even spannend. Afgelopen week belandde 
zij op de spoedeisende hulp. Ze heeft daar 5 uur lang gezeten. Ze 
heeft verschillende onderzoeken gehad, maar gelukkig waren de 
uitslagen goed. Ze heeft nu een puffertje en voelt zich daardoor een 
stuk beter. Ze kan weer beter ademen en is na een wandeling met de 
hond niet gelijk buiten adem. 

Ik blijf me verbazen hoeveel goede doelen u steunt! Het Nadine 
Foundation is een mooie stichting. Gelukkig ben ik zelf nooit echt 
gepest.
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STUDENTONDERZOEK NAAR CORONASPONDENTIE
In het kader van hun minor Public Health aan de EUR voerden Demi van der Lugt, 
Sara Groenewoudt, Alice van den Bergh en Zoë Gadd een onderzoek uit naar 
het initiatief Coronaspondentie. Zij deden vragenlijstonderzoek en spraken met 
verschillende deelnemers van de briefwisselingen. In een infographic delen ze graag 
hun bevindingen met u. 

correspondeert 
nog steeds

24%

52%

van de participanten 
is man

76%
van de participanten 
is vrouw

van de correspondentie
vindt plaats via de mail

82%

1x in de twee weken of 
maandelijks is de ideale 
frequentie volgens onze 
respondenten

Over het persoonlijk 
leven en dagelijkse 
activiteiten wordt veel 
geschreven. 

50%
praat veel over de huidige 
situatie omtrent corona

leven



ERVARINGEN
CORONASPONDENTEN



Oemar (27) en Herman (72)

Oemar is 27 jaar en werkt bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam als 
promovendus. Zijn onderzoeksgebied richt zich op de bestuurbaarheid 
van de zorg. Hij schrijft met Herman (72), gepensioneerd fysiotherapeut, 
belangenbehartiger voor ouderen en mede-oprichter van het Ouderen- 
en Mantelzorgforum van GENERO. In hun briefwisseling staan 
vaak maatschappelijke thema’s centraal. Van racisme tot politiek en 
generatieverschillen. 

Waarom ben je mee gaan doen? 
‘Ik doe mee, omdat ik het ontzettend leuk vind, die brieven schrijven 
met Herman. Ik hoopte vooraf vooral dat we zouden kunnen 
sparren over maatschappelijke vraagstukken. Dat je daarover tussen 
generaties zou kunnen praten. Het is leuk om uit te vragen hoe hij 
dingen ziet. Ik waardeer het dan ook enorm dat we het niet alleen 
over de zorg hebben, maar ook over politiek, generaties, debatten 
noem maar op. Dat was wel de hoofdreden om mee te doen. De 
briefwisseling zie ik als een verrijking voor mijn sociale diversiteit. 
Als ik bijvoorbeeld alleen maar met mijn collega’s zou praten, ben 
ik denk ik niet meer echt gekoppeld aan wat er in de samenleving 
speelt. Dus ik vind het belangrijk om met verschillende mensen in 
contact te zijn. Dat hoeven niet per se vrienden te zijn. Het gaat 
erom dat je je laat voeden en het gesprek voert vanuit verschillende 
culturen en leeftijden.’

Welke inzichten heeft het je gebracht?
‘Je komt erachter dat je dezelfde interesses kan hebben. Ook al is iemand 
veel ouder. Herman is ook een muziekliefhebber bijvoorbeeld. Ik ben niet 
zo van Bach, maar herken wel die meerwaarde die muziek kan hebben. 
Net als kunst en sport. En dat dat, zeker in zo’n beklemmend jaar, heel 
mooi kan zijn. Je merkt ook dat je na een brief of vier persoonlijker durft te 
worden en dat je echt iets opbouwt met elkaar. Dat uit zich vooral denk ik 
in een stukje herkenning. Bijvoorbeeld over dat racismedebat. We vinden 
allebei dat we er wat mee moeten, maar we voelen ons ook onmachtig. 
Die vertrouwensband vind ik een meerwaarde.  Inmiddels is hij echt mijn 
schrijfmaatje. Bovendien krijg je leuke inzichten van iemand die het leven al 
best wel geleefd heeft. Of dat nou een muziektip is of een soort levensles. 
Dat vind ik een mooie vorm van kennisoverdracht.’

En wat heb je geleerd over de andere generatie? 
‘Dat Herman laat zien dat hij totaal niet is vastgeroest in bepaalde principes. 
Hij heeft natuurlijk wel zijn kerkgemeenschap en dergelijke, maar ik denk 
dat wij, jongeren, ons ook wel vasthouden aan bepaalde tradities. Het 
betekent niet dat de ouderen onder ons niet creatief zijn of open staan voor 
nieuwe dingen. Ik hou bijvoorbeeld erg van street art. Herman gaat dat 
dan meteen opzoeken. Er zit een soort welwilligheid om te leren bij hem. 
Daarover dacht ik eigenlijk dat het er niet zou zijn. In een van onze laatste 
briefwisselingen hadden we het over de rol van homoseksualiteit in de kerk. 
Ik had ook verwacht dat hij daar misschien behoudend in zou zijn. Maar 
dat viel ontzettend mee en dat heeft me echt verrast. Hij is zelfs bezig in 
bepaalde commissies om daarover het gesprek binnen de kerk meer aan te 
gaan. Dus dat was wel een les voor mij. Het eenzijdige beeld dat ouderen 
traditioneel zijn, werd opeens ontkracht. Deze briefwisselingen zijn een 
soort babystapjes om wat aan die vooroordelen te doen.’

Zou je dit ook zonder corona hebben gedaan?
‘Oeh dat is een mooie vraag. Ik denk wel dat de behoefte groter werd door 
die crisis. Maar ook zonder corona had het van waarde geweest. Dan waren 
het brieven geworden zonder de urgentie van ‘wat nu’ en had het natuurlijk 
ook anders geheten. Maar ik had het ook verstikkend gevonden om het 
alleen maar over corona te hebben. Voor mij was het gewoon een manier 
om het goede gesprek aan te gaan.’

Oemar

13

‘Ik vraag en vertel dingen die ik ook met mijn vrienden zou 
bespreken. Gewoon leuke dingen die mij bezighouden.’



Waarom ben je mee gaan doen?
Oemar heeft mij uitgenodigd. Ik had hem twee keer ontmoet bij een 
bijeenkomst van GENERO en vond het een aardige jongen. Ik dacht: dat is 
misschien wel erg leuk. In de eerste maanden in die coronatijd, lag er heel 
veel stil. Ik had ook niet echt veel zin in dingen, dus in dat opzicht kwam 
het als geroepen. Hij heeft de eerste brief geschreven en heeft daarmee 
meteen de toon gezet. Als je zulke brieven kunt schrijven als je zo jong 
bent. Ik weet niet of ik had gekund zou hebben op die leeftijd.

Welke inzichten heeft het je gebracht?
‘Ik geniet van deze correspondentie met iemand van een jongere 
generatie. Oemar stimuleert mij om na te denken over diverse vragen 
en geeft antwoorden op vragen van mijn kant. En in mijn situatie is het 
uniek om zo’n contact op deze manier te onderhouden. Het doet me dus 
goed. Zijn brieven zetten me ook wel aan het denken. Dat is absoluut een 
meerwaarde. Wat ik merk is dat ik zelf in de loop van mijn leven in een 
aantal opzichten best wel ben veranderd. Ook omdat je hierdoor terugkijkt. 
Zijn vragen roepen dat ook wel een beetje op. Dus die constatering heeft 
het ook opgeleverd. En daar is niks mis mee denk ik.

Wat heb je geleerd over de andere generatie?
Het is niet zo dat ik geen contact heb met andere generaties. Ik zie 
natuurlijk mijn kinderen en kleinkinderen. Ik vind sowieso dat je niet alleen 
mensen uit je eigen generatie moet kennen. Dat is heel ongezond. De 
wereld is echt groter dan de derde en vierde generatie. Maar wat ik voel in 
deze briefwisseling is juist de ongelofelijk grote gelijkwaardigheid. Oemar 
schrijft hele goede brieven en hij vraagt, zoals gezegd, ook best wel dingen 
waar ik over na moet denken. En ik denk omgekeerd, dat ik net zo goed 
aan hem vragen stel waar hij over na moet denken Dat vind ik op zichzelf 
heel mooi. Dus dat vind ik het leuke ervan, dat het echt een wisselwerking 
is. Het is ook persoonlijk geworden. Het blijkt dat zijn vader uit dezelfde 
kerkrichting komt als mijn vader. Dus ik ken die wereld, maar zijn moeder 
komt uit een hele andere wereld. Dat vind ik heel interessant. Daar vraag ik 
dus ook over door. Dan hebben we het over religieuze gevoelens, over wat 
geloof dan is, en dan denk ik: ja, daar zou ik normaal gesproken niet zo snel 
met iemand over praten. Dat gebeurt dus nu wel.’

Had je ook meegedaan als er geen corona was?
‘Dat is een goeie vraag. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik kan me 
voorstellen dat als je niks anders hebt, het dan wel degelijk een positieve 
stimulans is. Maar ik heb normaal echt genoeg te doen.  Ik zou me ook niet 
zomaar zelf opgegeven hebben. Maar ik ben er echt heel blij mee nu. Dat 
kan ik wel zeggen. En we zijn ook nog niet klaar. Dat is zeker.’
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Herman

‘Zijn brieven zetten me ook wel aan het denken. 
Dat is absoluut een meerwaarde.’



Leny (77) en Judith (23)

Leny (77) is gepensioneerd en doet veel vrijwilligerswerk. Ze is onder andere 
actief in het ouderenforum van GENERO. Haar man is een aantal jaar 
geleden overleden. Ze schrijft met Judith (23), student Social Inequalities 
aan de Erasmus Universiteit. In hun brieven geven ze elkaar vooral een 
inkijkje in hun leven.

Welke inzichten heb je gekregen?
‘Nou ik heb niet direct nieuwe inzichten gekregen. Ik vind het leuk om 
te horen waar de jongere generatie zich mee bezighoudt. Bijvoorbeeld 
de studie van Judith. Ze is net weer aan een vervolgstudie begonnen. 
Dat interesseert me en daar hoor ik graag meer van. Ook, omdat het 
een project is dat is gerelateerd aan de gezondheidszorg. Ik heb zelf 
nog in het bestuur gezeten van de GGD, vandaar. Ze heeft ook les van 
een Amerikaanse professor en daar zit aardig wat cultuurverschil heb 
ik begrepen. Ook hoe alles nu online gaat, vind ik interessant. Dat was 
vroeger natuurlijk totaal niet aan de orde. Ik ben benieuwd hoe ze toen die 
coronacrisis hadden opgelost qua educatie, want dan had alles gewoon 
stilgelegd moeten worden. Ik ben dus vooral geïnteresseerd in waar ze mee 
bezig is. Zowel privé, in het dagelijks leven, als in wat ze ervaart.’

Had je ook meegedaan als er geen corona was?
‘Als er geen corona had geweest, dan had ik het waarschijnlijk ook wel 
gedaan ja. Nu hebben we het natuurlijk ook wel over corona gehad. 
In hoeverre Judith bijvoorbeeld belemmerd wordt in haar dagelijkse 
activiteiten en hoe wij beiden de situatie ervaren. We sparren ook een 
beetje over de nabije toekomst. Wat gaat corona ons de komende tijd 
brengen? Ik merk dat ik corresponderen op deze manier wel leuk vind. 
Maar als de correspondentie niet op mijn pad was gekomen, dan was er 
misschien wel wat anders geweest waar ik aan meegedaan had.’ 
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Waarom doe je mee?
‘Het leek me leuk om mee te doen. Niet, omdat ik veel nadelen heb ervaren 
van corona. Er komen nog steeds wel mensen over de vloer, maar het 
verzoek lag er vanuit GENERO en toen dacht ik: Waarom ook niet? Ik vind 
het leuk en gezellig om samen te schrijven.’

En wat vind je ervan?
‘Ik vind het leuk. Het schrijven gaat ons vrij makkelijk af. Zo’n blaadje is gauw 
gevuld, als ik weer mail. Ik heb wel de indruk dat er een klik is ontstaan. 
Judith vertelt veel over haar studie en waar ze mee bezig is. En ik vind het 
sowieso leuk om te praten met jonge mensen. En dan gaat het toch vaak 
over de dagelijkse beslommeringen. Een beetje wat je zoal tegenkomt en 
meemaakt. Wat ik wel belangrijk vind bij een jongere, is dat ze positief in 
het leven staan. Als ik met een jongere moet gaan schrijven die alleen maar 
klaagt en niet ambitieus is, dan vind ik het snel vervelend worden. Gelukkig 
is Judith heel leuk en dat maakt de correspondentie ook leuker natuurlijk.’

‘Ik vind het leuk om te horen waar de jongere generatie 
zich mee bezighoudt.’

Leny



Waarom doe je mee?
‘Ik zag het voorbij komen via LinkedIn en het leek me leuk. Dus toen heb ik 
contact opgenomen. In eerste instantie misschien ook wel, omdat ik dacht 
dat iemand van een oudere generatie alleen zou kunnen zijn. Het is toch 
een wat stillere en eenzamere periode. Het leek me ook leuk om wat uit te 
wisselen over de corona-ontwikkelingen. Hoe ervaart iemand de regels? 
Hoe ga je daarmee om? Dus zo is het eigenlijk begonnen.’

Wat vind je ervan?
‘Het gaat minder over corona, dan ik van tevoren had gedacht. Dat is meer 
een zijtak. We hebben het er wel eens over natuurlijk, maar we schrijven 
veel meer over wat ons bezighoudt. Mijn scriptie bijvoorbeeld en de 
sollicitatie voor mijn master en Leny over waar ze dagelijks mee bezig is 
en wat ze doet. Ik merk niet per se in de interactie dat zij veel ouder is. Ze 
vroeg ook in haar eerste mail direct of ik haar met “je” wilde aanspreken. 
Ze vertelt veel leuke dingen. Bijvoorbeeld over de watersnoodramp die zij 
heeft overleefd. In de sollicitatieprocedure van mijn master kwam ik een 
aantal dingen tegen, die aansloten bij de carrière van Leny. Ze heeft ook 
met migratiegroepen veel gedaan. Daar vertelt ze dan over. Dat is heel leuk 
om te horen, omdat ik die tijd gewoon niet ken.’

Welke inzichten heb je gekregen?
‘Ja, dat is dus grappig. In mijn hoofd was zij alleen en misschien iemand die 
niet zo veel op een dag zou doen. Nu heb ik juist het idee dat Leny heel 
veel dingen onderneemt en mensen ziet en dat ík degene ben die vaker 
dingen thuis doet. Mijn stage en scriptie heb ik bijvoorbeeld allemaal thuis 
gedaan. Dus het bleek andersom. Leny bracht juist interactie in mijn leven! 
In het begin vond ik het schrijven best lastig, omdat je via de mail moeilijk 
kan reageren op alles wat iemand zegt. Dat daagde mij ook wel een beetje 
uit om vanuit mijzelf dingen te vertellen en niet altijd te wachten tot de 
ander iets zou vragen. Ik ben dus ook wat uit mijn comfortzone gekomen.’

Had je ook meegedaan als er geen corona was?
‘Ja dat denk ik wel. Het is wel zo dat je soms moet zoeken naar tijd. Je wilt 
ook niet even een mailtje sturen van drie regels. Het is zonde als het dan 
blijft liggen. Nu mail je elkaar om de week en is het soms ook wel lastig om 
diep in te gaan op wat iemand schrijft. Als je elkaar ‘face-to-face’ zou zien, 
kun je makkelijker doorvragen. Dat zou wel prettiger zijn.’
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‘Het bleek andersom. 
Leny bracht juist interactie in mijn leven!’

Judith



Waarom doe je mee?
‘In de nieuwsbrief van CPC stond iets over de Coronaspondentie en dat 
je je daarvoor kon aanmelden. Dat heb ik meteen gedaan, want ik vind dat 
hartstikke leuk. Veel mensen in mijn omgeving zijn overleden. Mijn dochter 
woont in Eindhoven en mijn vrouw is er ook niet meer. Ik heb verder alleen 
nog mijn neven en daar heb ik heel weinig contact mee. Het is voor mij dus 
ook een manier om contact te hebben.’ 

Welke inzichten heeft het schrijven gebracht?
‘Wat ik zelf geleerd heb van de briefwisseling is dat er mensen zijn die je 
bijstaan en die begrip voor je hebben. Dat merk ik in de brieven. Als ik 
bijvoorbeeld praat over dat ik gepest ben, dan gaat ze daar echt op in. Van 
Manon heb ik ook geleerd dat ik niet zo bang moet zijn voor corona en niet 
te veel nieuws hierover op televisie moet kijken. Dat het niet gek is dat ik het 
soms verwarrend vind wat je wel en niet mag.

Hennie (76) en Manon (22)

Hennie (76) heeft gewerkt als kleermaker en later bij de PTT. Toen dat 
vanwege zijn gezondheid niet meer kon, is hij vrijwilligerswerk gaan doen. 
Hij schrijft met Manon (22). Zij studeert toegepaste gerontologie aan de 
Fontys Hogeschool. Gebeurtenissen uit hun leven staan centraal in de 
briefwisseling. En bijzonder: Hennie is inmiddels adoptieopa van Manon.

Wat vond je ervan? 
‘Dat schrijven geeft je een goed gevoel. Manon zei dat ik haar alles mocht 
vragen. Onze brieven zijn vaak persoonlijk. Ik vertel wat ik heb meegemaakt 
met mijn vrouw, maar we schrijven ook aan elkaar wat we het weekend 
hebben gedaan. Dat doet me echt goed. Gewoon, omdat ik alleenstaand 
ben. Als je dan ’s avonds die dingen leest, dan ben je toch blij dat je nog 
zo’n briefwisseling hebt. Blijdschap, ja heel veel blijdschap, krijg ik ervan. Je 
hebt toch het idee dat je er niet alleen voorstaat. Het is dus eigenlijk ook 
een soort van coronavriendschap, niet alleen een coronabriefwisseling. 
Toen ik hoorde dat Manon nog wel een oma heeft, maar geen opa, heb ik 
gevraagd of ik ‘adoptieopa’ mag worden. Ze zei ja, en dat vind ik heel erg 
leuk.’

Had je ook meegedaan als er geen corona was geweest?
Ja, maar corona maakt zo’n briefwisseling wel heel belangrijk. Ik vind 
Coronaspondentie leuk, zoiets moest eigenlijk altijd bestaan. Ik heb aan 
Manon gevraagd of het blijvend is. En dat vond ze goed. Dus we blijven 
schrijven. Wat ik leuk zou vinden? Om elkaar eens te zien. We zouden 
hiervoor eigenlijk een bijeenkomst moeten houden. Want ja, ik kan niet 
beeldbellen. Als het kan zou ik ook nog wel met iemand anders willen 
schrijven. Door de Coronaspondentie voel ik me niet meer eenzaam.’
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‘Het is eigenlijk ook een soort van coronavriendschap, 
niet alleen een coronabriefwisseling.’ 

Hennie



‘Als ik hoor wat hij nog allemaal onderneemt, 
dan sta ik soms echt versteld.’

Welke inzichten heeft het schrijven gebracht?
‘Zelf zie ik vooral als meerwaarde dat je inzichten krijgt door de ander en 
ook dingen vanuit een ander standpunt kunt zien. Dat je hoort wat iemand 
heeft meegemaakt. Dingen die je zelf niet eens kunt bedenken. Hennie 
geeft ook best wel vaak aan dat hij hoopt dat de briefwisseling op de 
lange termijn door blijft gaan, omdat het zo goed klikt. Dat vind ik fijn om 
te horen. Dat ik hem er blij mee kan maken, geeft wel iets van voldoening.  
Wat ik inspirerend vind, is dat hij nog steeds zoveel dingen doet die hij leuk 
vindt om te doen. Als ik hoor wat hij nog allemaal onderneemt, dan sta ik 
soms echt versteld. Ouder zijn betekent dus niet dat je leven gelijk voorbij 
is en dat je dan niks meer kan. Dat idee had ik al niet door mijn studie, maar 
dit bevestigt dat.’ 

Had je ook meegedaan als er geen corona was geweest?
‘Ja, misschien wel eigenlijk. Ook omdat het voor mijn studie heel relevant is. 
We hebben het ook helemaal niet alleen over corona. Soms wel natuurlijk, 
als er een persconferentie is geweest of als we bang zijn dat er weer nieuwe 
maatregelen komen. Ik heb door mijn studie al geen stereotype beeld van 
ouderen, maar ik kan me wel voorstellen dat zo’n briefwisseling anderen 
helpt om hun beeld te herzien. Het is dan wel belangrijk dat het klikt tussen 
de mensen die met elkaar gaan schrijven.’
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Waarom doe je mee?
‘Ik zag op LinkedIn een oproep voorbijkomen. En toen ik verder ging lezen, 
leek het me heel interessant. Het sluit aan bij mijn studie, want ook die gaat 
over ouderen. Sowieso heb ik wat meer affiniteit met ouderen. Ik vind het 
gewoon heel interessant om van hen te horen wat ze allemaal hebben 
meegemaakt en hoe ze bepaalde dingen hebben ervaren. Eigenlijk krijg 
je zo een kijkje in het leven van iemand die veel ouder is dan jij. Voor mijn 
studie krijg ik dan ook weer inspiratie.’ 

Wat vond je ervan?
‘Ik ben erg blij dat ik Hennie heb leren kennen. Het is een bijzondere 
vriendschap. Ook is Hennie mijn adoptie-opa geworden. Dit koester ik erg 
en het is een ervaring die ik nooit zal vergeten. We schrijven over van alles 
en nog wat. Over wat we die week meegemaakt hebben, over plannen die 
we hebben en soms gaat het ook wat dieper. Als Hennie bijvoorbeeld iets 
vertelt over zijn jeugd of van toen hij jonger was. We zijn heel open naar 
elkaar, maar ook qua interesses komen veel dingen overeen. Dan heb je 
ook wat om over te praten. Hennie schrijft momenteel bijvoorbeeld een 
boek en ik ben daar ook wel een beetje in thuis. En hij onderneemt gewoon 
veel qua goede doelen en doet veel leuke creatieve dingen. Dat komt wel 
met mij overeen.’

Manon



REFLECTIES EXPERTS
OP CORONASPONDENTIE



Janneke Ariaans, ouderen maatschappelijk werker bij 
welzijnsorganisatie SOL in Rotterdam, werkt al haar hele werkzame 
leven met ouderen. Hen nuttig en waardevol laten voelen is wat zij 
het liefste doet. ‘Ouderen worden snel afgeschreven, terwijl ze zo 
van betekenis kunnen zijn.’ Dat gevoel van de ander serieus nemen 
en waarderen om wie hij of zij is, is precies wat Janneke waardeert in 
het initiatief Coronaspondentie. 

‘De briefwisselingen komen heel gelijkwaardig over. Elkaar op inhoud en 
kennis waarderen, dat is de crux van echt contact’, zegt Janneke. Leeftijd is 
volgens haar daarbij ondergeschikt.  ‘Herman en Oemar schrijven het al zo 
mooi: “wie werkelijk een dialoog wil, zal luisteren naar de mensen van alle 
leeftijden.” Dat inzicht is positief voor de beeldvorming. Van jong naar oud 
en ook andersom. Ouderen zijn niet eng. Dat zijn gewoon mensen met wie 
je kan communiceren.’ In haar team, waar ook jongerenwerkers onderdeel 
van uitmaken, merkt zij dat de doelgroep ouderen niet al te geliefd is. 
Want: ouderen zijn niet leuk, soms raar, in ieder geval niet cool. ‘Terwijl je 
met ouderen de mooiste gesprekken kunt hebben, die echt niet altijd over 
vroeger gaan. Het gaat ook over het hier en nu. Dat lees je terug in de 
brieven.’ 

‘Het vertrouwen winnen van ouderen doe je niet zomaar’

Janneke Ariaans
Ouderen maatschappelijk 
werker bij SOL

Oprechte interesse
Het begint, benadrukt Janneke, allemaal bij die oprechte interesse in 
elkaar. ‘Nieuwsgierig zijn naar wat de ander beweegt; écht willen weten 
hoe een ander ergens tegenaan kijkt. En in die zoektocht vind je vanzelf 
gemeenschappelijkheden.’ Als voorbeeld noemt ze de manier waarop 
Judith beschrijft hoe zij in de coronacrisis met haar zus in bed kruipt om 
te fantaseren hoe de grote dag van haar zus eruit had moeten zien in de 
zomer. ‘Dat hoor je ook van ouderen terug – hoe zij met hun zussen in 
bed lagen vroeger. Eigenlijk is er niet zoveel veranderd. Het zijn de basale 
dingen, zijn met de mensen van wie je houdt, of je nu 80 of 20 bent…we 
willen allemaal hetzelfde.’
Een patroon dat Janneke terugleest in de brieven is dat jongeren zich over 
het algemeen meer vragend opstellen. ‘Echt een generatieding’, legt ze uit. 
‘Ouderen zijn onderdeel van een generatie die vindt dat je niet overal je 
neus in moet steken. Je doet wat je gevraagd wordt en dat is het. Terwijl de 
generatie van nu een weerwoord heeft.’

Verkeerde beeldvorming
Tijdens het lezen maakte Janneke zich voorstellingen van de 
brievenschrijvers. ‘Zo’n jongere die in de metro zit op weg naar school en 
daar zijn brief schrijft. En aan de andere kant een oudere die bewust inplant 
wanneer er voldoende tijd is om in de pen te duiken: ik zie dat helemaal 
voor me.’ Tegelijkertijd waarschuwt ze juist voor verkeerde beeldvorming: 
‘Ondanks dat hieraan duidelijk actieve ouderen deelnemen, kunnen die 
net zo goed eenzaam zijn. Die missen bijvoorbeeld een connectie op 
intellectueel niveau. Misschien heeft Herman wel niemand anders in zijn 
omgeving waarmee hij goed over een thema als discriminatie kan praten – 
ik noem maar wat.’  

Die eenzaamheid kan aan de andere kant ook deelname aan een initiatief 
als dit in de weg staan. Dat verklaart mogelijk waarom zich tot nu toe meer 
jongeren dan ouderen aanmelden, legt Janneke uit. ‘Door één negatieve 
ervaring blokkeren eenzame ouderen alles, uit zelfbescherming. Dan 
ontstaat een gevoel van laat dan maar, ik vertrouw wel op mezelf. Dan weet 
ik waar ik aan toe ben. Zo zonde.’ Dat zou Janneke jongeren dan ook nog 
wel willen meegeven vanuit haar eigen jarenlange ervaring in het werken 
met ouderen: ‘Het vertrouwen winnen van ouderen doe je niet zomaar. Het 
komt te voet en gaat te paard. Probeer je afspraken dan ook na te komen 
zodat je dat vertrouwen niet verliest.’
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Met gepaste trots kijkt Robbert Huijsman, hoogleraar management 
en organisatie van ouderenzorg aan de EUR, bestuurder bij Geriant 
én bestuurslid bij GENERO, naar Coronaspondentie. Tijdens het 
tienjarig jubileum van GENERO lanceerde hij de gedachte al: Wat 
kunnen we doen met de jongere generatie? ‘Het is fantastisch om te 
zien hoe dat is opgepakt door de groep. En bovendien broodnodig. 
Want het is zoeken naar een manier die generaties verbindt en die 
beide aanspreekt, op een gelijkwaardige manier.’ 

‘De kunst is om werkelijk met elkaar in dialoog te gaan’

Robbert Huijsman
Hoogleraar aan de EUR, bestuurder bij 
Geriant én bestuurslid bij GENERO

Flow
De kunst is die ‘flow’ te organiseren, zonder de luchtigheid te verliezen, 
stelt Robbert. ‘Zodra je een eigenaar aanwijst, treedt er een Pavlov-effect 
in werking, van onderzoek, evaluatie.’ Als hij toch een eigenaar moet 
aanwijzen dan kijkt Robbert naar de jongere generatie. ‘Er zijn naast 
Jong GENERO meer gelijksoortige bewegingen. Zoek die actief op. Kijk 
ook buiten het veld van de gezondheidszorg, naar de creatieve sector 
en designwereld bijvoorbeeld. Denk met elkaar na: hoe rol je dit uit? 
Op een manier die mensen bindt en boeit. Benader organisaties en hun 
gepensioneerde staf – die zullen dit ongetwijfeld kunnen waarderen.’
Waarom er momenteel een wachtlijst is van 10 jongeren, die nog geen 
oudere hebben om te matchen?! Daarop heeft Robbert niet meteen een 
antwoord. Maar het woord “ach” zou er mogelijk weleens debet aan 
kunnen zijn. ‘Ach, laat die jongeren maar hun gang gaan. Ach, wat is nu 
precies het nut ervan? Een soort onbewuste bescheidenheid of het wel 
relevant is. Jongeren stappen vanuit hun naïeve enthousiasme denk ik 
makkelijker over de drempel.’ Net als aan de jongeren, doet Robbert ook 
graag een oproep aan de ouderen: ‘Denk eens met ons mee, er staan 
jongeren in de wachtrij. Dat is toch eigenlijk heel gaaf? Hoe kunnen we 
ouderen over de streep trekken?’

Samen ontdekken
Als Robbert het profiel zou moeten beschrijven van zijn ideale 
denkbeeldige brievenschrijver dan zou het iemand zijn buiten zijn 
werkwereld. ‘Iemand met een levenspad dat niet het mijne is. Zoals een 
oude kunstenaar in het Rosa Spier Huis. Dat dat je leven kan zijn, dat is 
toch fascinerend!’ Wat Robbert daarnaast belangrijk vindt: ‘Dat iemand 
geïnteresseerd is in het verleden, heden én de toekomst. Niet alleen maar 
in de achteruitkijkspiegel kijken, ook in de zijspiegels en vooruitkijkspiegels. 
Samen ontdekken hoe het verleden een rol speelt in het heden en de 
toekomst. Die padafhankelijkheid is overal en boeit me ontzettend.’

Tot slot geeft Robbert de deelnemers graag een klein “tipje” mee: ‘Schiet 
niet te snel in de oplossingen, probeer echt door te vragen: is er wat, 
zit er iets? Heb je er baat bij dat we dat samen verkennen? Vanuit die 
gelijkwaardige verkenning doen afkomst, leeftijd en het onderwerp van 
gesprek er opeens helemaal niet meer toe.’ 
Het komt te paard en gaat te voet. Probeer je afspraken dan ook na te 
komen zodat je dat vertrouwen niet verliest.’

‘Veel van dit soort initiatieven krijgen namelijk al snel iets ongemakkelijks’, 
verduidelijkt Robbert. ‘De wijze vertelt het jonkie wat, of juist andersom – 
vooroordelen over die “grijze oudjes”. De kunst is om werkelijk met elkaar in 
dialoog te gaan. Vanuit gelijkwaardigheid luisteren, horen, vragen, elkaars 
perspectieven verkennen. Niet Invullen Voor Een Ander (NIVEA). Als het 
lukt die beweging op gang te krijgen, dan heb je goud in handen. De 
impact daarvan is eigenlijk niet in woorden of kwantiteiten uit te drukken.’



BERICHTEN UIT 
HET NETWERK
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Advanced Care Planning 

Toen we in januari 2020 startten met ons project “In gesprek over de dag 
van morgen” hadden we nog niet kunnen vermoeden hoe (extra) relevant 
het onderwerp later het jaar zou blijken. In het, door ZonMw gehonoreerde, 
project gaan ouderen aan de hand van verschillende instrumenten in 
gesprek met huisartsen, wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werkers en 
naasten. Met hen praten zij over hun wensen en behoeften op het vlak van 
wonen, zingeving, het sociale leven, maar ook over wensen ten aanzien van 
zorg, behandeling en het levenseinde. 

De behoefte van ouderen is leidend in het project. Twee van onze eigen 
forumleden nemen dan ook zitting in de projectgroep.  
Uit het door de Erasmus Universiteit uitgevoerde actie-onderzoek blijkt dat 
ouderen vaak een drempel voelen om over het onderwerp na te denken en 
te spreken. Het voelt vaak nog als een ‘ver- van-mijn-bed-show’. Daarnaast 
laten de interviews zien dat de levensfase een rol speelt bij de voorkeur 
voor de gesprekstool.

Het project wordt gecoördineerd door GENERO en is een samenwerking 
met het programma Samen voor Kwetsbare Ouderen 010, Laurens, SOL 
Rotterdam, IZER en Huisartspraktijk Maasdam. Het project loopt nog tot en 
met zomer 2021. 

Jong GENERO

Jong GENERO: het idee ontstond tijdens de GENERO-
jubileumconferentie. Twee jaar later zijn er 13 jongeren actief die zich 
onder het motto “denkkracht in actie” inzetten om generaties aan elkaar te 
verbinden. De jonge honden zijn werkzaam bij onze partnerorganisaties 
en hebben diverse achtergronden: van onderzoeker tot wijkmanager, van 
stadstrainer tot adviseur en van wijkverpleegkundige tot arts. 

Het eerste wapenfeit vond plaats in de week tegen de eenzaamheid. De 
groep zette een leeftijdsloze actie op met de slogan “Een glimlach brengen 
is a piece of cake”. Studenten van het Albeda college bakten 800 (!) cakejes 
die werden voorzien van een boodschap. Ouderen schreven persoonlijke 
wensen aan jongeren en andersom. Want jong of oud: iedereen kent het 
gevoel van eenzaamheid. Eén van de reacties: ‘Ik hoop dat vele anderen 
een voorbeeld aan jullie zullen nemen en weer investeren waar het echt om 
gaat in de wereld: er voor elkaar zijn & niemand in de steek laten!’

De volgende activiteit wil 
Jong GENERO graag bij jullie 
aankondigen: op vrijdag 16 
april 2021 organiseren we 
een hackathon (zet u het in 
de agenda?). We dagen u uit 
maatschappelijke problemen 
bij ons aan te kaarten die 
spelen bij jong én oud. Tijdens 
de hackathon zoeken we 
gezamenlijk naar oplossingen. 
Het winnende idee wordt 
vervolgens verder uitgewerkt.

Werkgroepen 

Voor 2020 en 2021 heeft GENERO twee speerpunten benoemd. Tussen 
Huis en Verpleeghuis en Technologie en Innovatie. Deze thema’s staan 
zowel bij onze partners als ouderen hoog op de agenda. Inmiddels zijn er 
werkgroepen op deze thema’s actief. Daarbinnen werken ouderen uit ons 
forum in partnerschap samen met leden van het GENERO-netwerk. Ons 
motto is immers: In beweging: met ouderen, voor ouderen. 

In de werkgroepen ontstaan mooie interacties. De werkgroep tussen Huis 
en Verpleeghuis houdt zich bijvoorbeeld bezig met het ontwikkelen van 
een woonbox. Ouderen denken in de werkgroep actief mee hoe (jonge) 
ouderen al vroeg aan te zetten na te denken over hun derde en vierde 
levensfase. ‘Zonder betuttelend te zijn’, zoals een oudere in de werkgroep 
waarschuwde. In de werkgroep Technologie en Innovatie bespreken de 
leden concrete casuïstiek uit de eigen praktijk. Zo wordt kennis gedeeld en 
wordt vanuit verschillende praktijk- en ervaringsperspectieven op de casus 
gereflecteerd. 

Oproep!
Ben of ken jij iemand die deel wilt nemen aan Jong GENERO? We 
horen het graag! Versterking uit Brabant en Zeeland is erg gewenst. 
Stuur een mail naar jong.genero@gmail.com

mailto:jong.genero@gmail.com
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Introductie voorzitter en vice-voorzitter Ouderenforum 

We gaan ons stinkende best doen om het Ouderen- en Mantelzorgforum 
op een nog hoger niveau te krijgen.’ Die woorden zijn van Cor Heukels, de 
nieuwe voorzitter van het GENERO Ouderen- en Mantelzorgforum. Hij 
krijgt daarbij versterking van ook een nieuwe vice-voorzitter: Marie-Jeanne 
Boltong. 

Cor woont in Schiedam en is daarmee lid van de regiotafel 
Rotterdam. Hij begon als politieagent op straat en eindigde 
zijn carrière als directeur van verschillende gevangenissen. 
Ook is hij voorzitter van Soos Blauwhuis die activiteiten 
voor en door senioren organiseert, maar ook belangen van 
ouderen lokaal behartigt. 

Marie-Jeanne woont in Breda en is lid van de regiotafel 
Brabant. Marie-Jeanne heeft veel ervaring in het advies en 
management bij gemeenten en de zorg. Ze is lokaal zeer 
actief bij Seniorenraad Breda, BredaPhoto2020, Thebe 
Extra en 4HetLeven. 

Naast Cor en Marie-Jeanne vormen Herman Meinhardt (Regiotafel 
Zuid-Holland Zuid) en Dick van de Merwe (Regiotafel Zeeland) de 
voorbereidingscommissie voor alle overleggen met het forum. Dat is 
een sterk en regiobreed vierspan, waarmee we het netwerk en het forum 
daarbinnen verder kunnen positioneren. 

Wij bedanken de voormalige voorzitter (Elly Smits-Kruijs) en vice-voorzitter 
(Mieke van der Ven-Heere) voor hun enorme inzet voor GENERO.

Regiotafels

Het GENERO-netwerk spreidt zich uit over de regio Zuid-West Nederland. 
Een groot werkgebied met veel kennis en ervaring, maar ook diversiteit. 
Dit merken we in gesprekken met de GENERO-partners, maar ook in 
vergaderingen van het Ouderen- en Mantelzorgforum. Initiatieven in de 
stad Rotterdam verschillen van initiatieven in Zeeland. Om recht te doen 
aan die diversiteit zijn regiotafels ingericht. Binnen de vier regiotafels komen 
we met de leden die woonachtig zijn in dat gebied samen om een lokaal 
actieplan op te stellen. In de regiotafel Brabant schoven ook onze partners 
uit dat werkgebied aan. Die doorontwikkeling zetten we, ook in de andere 
regiotafels, graag voort. 

Wilt u in contact komen met de regiotafel van uw werkgebied? Bekijk 
ons ‘wie-is-wie-overzicht’ op pagina 25 om te achterhalen welke 
forumleden in uw gebied actief zijn. 

Onderwijsparticipatie 

GENERO heeft een lange traditie van onderwijsparticipatie. In opleidingen 
wordt vaak gesproken over ouderen, maar niet met ouderen. Ons 
Ouderen- en Mantelzorgforum vindt het belangrijk om toekomstige 
zorgprofessionals kennis te laten 
maken met ouderen en ouderen 
te betrekken in het onderwijs. 
Momenteel participeren forumleden 
in opleidingen op MBO-, HBO- 
en WO-niveau. Dat doen zij in 
verschillende vormen, zoals in een 
collegetour setting waarbij ouderen 
geïnterviewd worden en de studenten 
(bijna) alles mogen vragen. Ook voeren zij 
1-op-1 ‘clienttyperingsgesprekken’, waarin 
studenten gesprekstechnieken oefenen 
en een toekomstige 

Digitaal vergaderen

Door de coronacrisis heeft de digivaardigheid van het Ouderen- en 
Mantelzorgforum een vlucht genomen. E-mailen en whatsappen deden 
we al met elkaar en nu vergaderen we ook beeldbellend. Hoewel fysiek bij 
elkaar komen sterk de voorkeur heeft, dwingt de coronacrisis ons digitaal 
te vergaderen. De forumleden zijn daarom uitgerust met een headset en 
webcam. Voor grote vergaderingen splitst het forum de groep in tweeën, 
zodat iedereen elkaar in ieder geval in de ogen kan kijken. 

Heeft u behoefte aan advies van het forum? Schroom niet ook in deze 
tijd contact met ons op te nemen – we vinden wel een (digitale) weg. 



Wijkgericht werken en leren

“Iedereen is expert van iets”: dat is het motto van het opleidingstraject 
Samen leren in de wijk. Surplus vertelt jullie graag over de ins en outs. 

In Barendrecht komen diverse professionals samen in actie om 
de gezondheid van en zorg voor ouderen verder te verbeteren. 
ZorgImpuls ondersteunde deze gebiedsgerichte aanpak en bracht 
samenwerkingsinitiatieven in beeld.
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Lees- en kijktips

Er gebeurt veel in het netwerk. Onze partners delen 
graag met u waar zij trots op zijn. Dingen die de 
moeite waard zijn om te lezen of te bekijken. U vindt 
ze ingedeeld op thema. 

Thema Tussen huis en verpleeghuis 

Wilt u meer weten over nieuwe woonvormen voor (en met of door) 
ouderen? Kijk dan naar het project “Naar Verantwoorde Rebellie” van 
onder andere de Erasmus School of Health Policy & Management.

Aafje coöperatie: een ondernemende coöperatieve vereniging opgericht 
voor de gewone mens zonder eigen vermogen of goed pensioen. 
Verschillende zorgformules, zoals Zorgvilla tante Toos en De dienstbode, 
zijn terug te vinden op de website.

Langer zelfstandig thuis wonen met behulp van e-health: dat is wat de 
Comfortwoning kenmerkt. Meerdere partners zijn hierbij betrokken en 
delen graag de link.

Guido de Ruiter was betrokken bij verschillende projecten gericht op het 
thema wonen of breder op vernieuwingen in het sociaal domein. U vindt de 
rapporten hier. 

SVRZ deelt graag het op basis van hun visie ontwikkelde instrument 
cliëntervaringsgesprekken.

Mantelzorgers hebben vaak vele petten op. Ze vergeten daarbij soms goed 
voor zichzelf te zorgen. CZ ontwikkelde een mantelzorgtest die helpt bij de 
signalering daarvan en concrete tips en adviezen geeft.

Samen de uitdagingen in de keten van zorg voor kwetsbare ouderen 
aangaan: dat is de doelstelling van het programma ‘Samen voor 
kwetsbare ouderen 010’. SRZ heeft het programma samen met ConForte 
(de Rotterdamse branchevereniging voor organisaties voor verpleging, 
verzorging en thuiszorg) mogelijk gemaakt.

Ouderen houvast geven bij het voeren van gesprekken over hun 
behandelwensen. Daarin komt het door Esther Bertholet ontwikkelde 
behandelpaspoort tegemoet. GENERO gebruikt het paspoort in het ACP-
project “In gesprek over de dag van morgen”. 

Poliklinische revalidatie is bedoeld voor mensen met complexe, 
vaak langdurige, klachten waarbij eerdere zorg zoals fysiotherapie 
of psychologie vaak niet voldoende heeft geholpen. Stichting 
Revalidatiegeneeskunde Nederland (SRN) biedt poliklinische medisch 
specialistische revalidatie in de regio Zeeland en Brabant. Lees hierover 
meer op deze website.

Hoe bied je cultuursensitieve zorg ten tijde van een coronacrisis? MOB 
deelt graag hoe zij dit aanpakken.Technologie en Innovatie

Hoe bieden we straks met hetzelfde aantal zorgverleners, meer kwetsbare 
ouderen goede zorg? Eén van de antwoorden is slimme zorgtechnologie. 
Op initiatief van tanteLouise wordt daar samen met zorgorganisaties aan 
gewerkt in het programma Anders werken in de zorg. Niet omdat het 
anders kan, maar omdat het anders moet. 

Maatschappelijke impact realiseren: dat is wat Sikko Bakker vanuit de Apply 
Factory doet. Op verschillende thema’s, maar altijd vanuit de vraag en 
mogelijkheden van de klant. Lees hier meer.

Thema (mantel)zorg
Een mooi filmpje (zie 4.19 t/m 6.58) over stepped care – de methode die 
WVO Zorg omarmt voor goede zorg aan cliënten en bewoners.  

https://www.gene-ro.com/post/een-kijkje-in-de-keuken-bij-surplus
https://www.zorgimpuls.nl/upload/files/publicaties/ZorgImpuls%20-%20WieBoek%20Ouderenzorg%20Barendrecht.pdf
http://www.verantwoorderebellie.nl/
https://www.aafjecooperatie.nl/
https://www.aafjecooperatie.nl/
http://www.comfortwoning.com
http://www.guidoderuiter.nl/documenten-en-publicaties
https://www.svrz.nl/over-ons/kwaliteit/kwaliteitsvenster/meetlint/. 
https://cz.mantelzorgtest.nl/
https://stichting-srz.nl/ketenzorg/%0D
https://www.behandelpaspoort.nl
http://www.srnrevalidatie.nl
https://www.gene-ro.com/post/cultuursensitieve-zorg-ten-tijde-van-de-coronacrisis
https://anderswerkenindezorg.nl/
http://www.applyfactory.nl
http://www.omroepzeeland.nl/tv/programma/370237541/Zeeuwse-Dokters/aflevering/370237542


24

Doen wat nodig is voor mensen met dementie. Dat is het vertrekpunt 
van de Social Trial Rotterdam. Een experimentele methodiek voor het 
verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun 
naasten.

Thema voeding

De diëtisten van de diëtistencoalitie DC010 zijn bezig met de 
implementatie van het Voedingspaspoort. Dit is een tool om ondervoeding 
bij ouderen op te sporen en te behandelen. 

Thema ouderenparticipatie

Wat denken, voelen en willen senioren in deze coronacrisis? Die vraag 
stond centraal tijdens een klankbordgroep met senioren van GENERO, in 
samenwerking met het project Senioren Sterker Maken, lees hier meer.

Hoe organiseren het Albeda college en GENERO onderwijsparticipatie ten 
tijde van de coronacrisis? Lees mee.

Hoe organiseer je ouderenparticipatie bij het ouderenbeleid in de stad, de 
wijken en de dorpen? De Seniorenraad Breda heeft hiermee veel ervaring 
opgedaan en deelt graag hoe zij dit aanpakken.

Thema beweging en valpreventie 

Thuis Onbezorgd Mobiel: aan dat gevoel wilt het TOM project bijdragen. 
U leest er hier meer over.

Niet alleen leidt meer beweging tot minder vallen; het levert vaak ook meer 
sociale contacten op. WMO Radar vertelt er graag meer over.

Mensen met dementie een onvergetelijke wandeling geven en 
mantelzorgers daarbij ontlasten: aan dat dubbele doel dragen SOL en het 
UVV graag bij.

Thema zingeving

SOL startte in 2014 als eerste welzijnsorganisatie in Nederland ‘Het 
Geheugenpaleis’. Een laagdrempelig centrum voor vergeetachtige en licht 
dementerende ouderen in hun eigen wijk en vertrouwde omgeving. 

Het Centrum voor Levensvragen is voor alle inwoners van Rotterdam & 
omstreken die ondersteuning willen bij vragen over het leven én voor 
professionals met vragen over geestelijke verzorging thuis.

Coalitie Erbij Rotterdam verbindt organisaties en professionals die sociale 
betrokkenheid onder Rotterdammers vergroten. Het uitgangspunt van de 
Coalitie Erbij is een inclusieve samenleving. Lees hier meer.

De cursus Creatief Leven (leren hoe je van eenzaamheid af komt) is voor 
elke volwassene geschikt. Faktor5 tipt jullie graag over deze methodiek.

Thuiszorgmedewerkers komen in hun werk in aanraking met de zingeving 
en levensvragen van ouderen, maar weten niet altijd hoe ze hier op een 
goede manier mee om kunnen gaan. In dit project van de Hogeschool 
Rotterdam zijn verschillende materialen hiervoor ontwikkeld.

https://www.stichtinghumanitas.nl/home/2020/09/22/aftrap-social-trial-rotterdam-doen-wat-nodig-is-voor-mensen-met-dementie/
http://dietistencoalitie010.nl/kwetsbare-ouderen
https://www.gene-ro.com/post/ervaringen-en-adviezen-van-senioren-in-de-coronacrisis
https://www.gene-ro.com/post/een-kijkje-in-de-keuken-van-het-albeda-college
http://www.seniorenraadbreda.nl
https://www.veiligheid.nl/valpreventie/over-valpreventie/goede-praktijkvoorbeelden/thuis-onbezorgd-mobiel--tom--in-rotterdam
https://www.veiligheid.nl/valpreventie/over-valpreventie/goede-praktijkvoorbeelden/minder-vallen-door-meer-bewegen
https://www.solnetwerk.nl/algemeen/ruim-14-000-euro-subsidie-oranje-fonds-en-sint-laurensfonds-voor-project-onvergetelijke-wandeling/
https://www.solnetwerk.nl/rotterdam/diensten/vernieuwende-dagbesteding/het-geheugenpaleis/
https://www.solnetwerk.nl/rotterdam/diensten/vernieuwende-dagbesteding/het-geheugenpaleis/
https://www.centrumlevensvragenrotterdam.nl
https://www.coalitieerbijrotterdam.nl
https://www.npostart.nl/nooit-meer-alleen/POW_03573847/episode
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/zorginnovatie/samenhang-in-zorg/betekenisvol-leven-in-de-buurt/resultaten/#flex%20%20%20De%20resultaten%20van%20het%20project%20Betekenisvol%20Leven%20in%20de%20Buurt%20over%20de%20mogelijkheden%20die%20zorgverleners%20hebben%20om%20een%20rol%20te%20spelen%20bij%20zingevingsvragen%20van%20ouderen.%20Even%20Buurten.
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OUDEREN- EN 

MANTELZORGFORUM



Elly Smits-Kruijs 
elly.smits@tiscali.nl 
Voorzitter regiotafel 
Rotterdam e.o.

Lenie de Leeuw 
hp.de.leeuw@hetnet.nl 

Leny Wesenhagen 
wesenhagen@caiw.nl 

Mohamed El Wakidi 
m.elwakidi@hotmail.com 

Paul Zweserijn 
zweserijnp@gmail.com 

Elly Bal-Anthonissen 
evbal@xs4all.nl 
Bestuurslid GENERO

Santhusia Ramlakhan 
santhusia.51@gmail.com 

Cor Heukels  
corheukels@outlook.com 
Voorzitter Ouderen- en 
Mantelzorgforum

Marie-Jeanne Boltong
m.boltong@ziggo.nl 
Vice-voorzitter Ouderen- en 
Mantelzorgforum

Pieter van Leengoed 
phalvanleengoed@planet.nl 
Voorzitter regiotafel Brabant

Valentine de Waard-de Bruijn 
viwaard@hetnet.nl 

Jan Pouw 
janentrudypouw@gmail.com 
Voorzitter regiotafel 
Zuid-Holland Zuid

Herman Meinhardt 
hjcmeinhardt@gmail.com
Lid Raad van Ouderen
en Stuurgroeplid GENERO

Aad Pijpers 
aadpijpers@gmail.com 

Dick van de Merwe 
dwvdmerwe@zeelandnet.nl 
Voorzitter regiotafel Zeeland

Jo Jeurissen 
jo.jeurissen@12move.nl

Juan Seleky 
jseleky@ziggo.nl 
Coördinator communcatie 

Clemens Lambermont 
clemens@zeelandnet.nl 
Lid Raad van Ouderen

Regiotafel Brabant Regiotafel Rotterdam e.o.

Regiotafel Zuid-Holland Zuid

Regiotafel Zeeland
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JONG GENERO



Hanna van Dijk 
GENERO 
www.gene-ro.com 
hanna.van.dijk@zorgimpuls.nl 

Willemijn Looman 
ZorgImpuls & GENERO 
www.zorgimpuls.nl 
willemijn.Looman@zorgimpuls.nl

Sophie Korenhof  
Erasmus MC 
www.erasmusmc.nl 
s.korenhof@erasmusmc.nl

Oemar van der Woerd 
ESHPM 
www.eur.nl/eshpm/ 
vanderwoerd@eshpm.eur.nl

Rachida Bouali 
Gemeente Rotterdam 
www.rotterdam.nl 
r.bouali3@rotterdam.nl

Sanne Kuipers 
ESHPM 
www.eur.nl/eshpm/ 
kuipers@eshpm.eur.nl

Janneke  de Vries 
Aafje 
www.aafje.nl 
jdvries02@aafje.nl

Anne-Fleur Klandermans 
ZorgImpuls  
www.zorgimpuls.nl 
anne-fleur.klandermans@zorgimpuls.nl 

Wilma van der Stam 
Conforte Innovatielab 
www.confortelab.nl 
wilma@conforte.nl

Rik Moonen 
Stadstrainers 
www.stadstrainers.nl
rik@stadstrainers.nl

Houda  El Haddad 
MOB 
www.mob.nu  
h.elhaddad@mob.nu

Claudia de Waard  
IZER 
www.izer.nl 
c.dewaard@izer.nl

Ivana Albertzoon 
IZER 
www.izer.nl 
i.albertzoon@izer.nl

26

http://www.gene-ro.com
mailto:hanna.van.dijk@zorgimpuls.nl
http://www.zorgimpuls.nl
mailto:willemijn.Looman@zorgimpuls.nl
http://www.erasmusmc.nl
mailto:s.korenhof@erasmusmc.nl
http://www.eur.nl/eshpm/
mailto:vanderwoerd@eshpm.eur.nl
http://www.rotterdam.nl
mailto:r.bouali3@rotterdam.nl
http://www.eur.nl/eshpm/
mailto:kuipers@eshpm.eur.nl
http://www.aafje.nl
mailto:jdvries02@aafje.nl
http://www.zorgimpuls.nl
mailto:anne-fleur.klandermans@zorgimpuls.nl
http://www.confortelab.nl
mailto:wilma@conforte.nl
http://www.stadstrainers.nl
mailto:rik@stadstrainers.nl
http://www.mob.nu
mailto:h.elhaddad@mob.nu
http://www.izer.nl
mailto:c.dewaard@izer.nl
http://www.izer.nl
mailto:i.albertzoon@izer.nl


WIE IS WIE?
PARTNERS



Albert Groot Roessink 
a.grootroessink@planet.nl
Adviseur OSO Rotterdam en 
stuurgroeplid GENERO

Guido de Ruiter 
mail@guidoderuiter.nl 
Guido de Ruiter Advies & 
Procesmanagement 
Zelfstandig adviseur en procesmanager

Ria Landa 
expertisecentrum@thebe.nl
Thebe 
Projectleider expertisecentrum

Marly van Oosterhout 
m.vanoosterhout@topzorggroep.nl
TopzorgGroep en Stichting 
Revalidatiegeneeskunde Nederland  
Marketing Manager

Annemiek Beukman 
abeukman@gezondopzuid.nl 
Bestuurder Gezond op Zuid  
en bestuursvoorzitter GENERO

Susan Korthagen 
sf.korthagen@rotterdam.nl
Gemeente Rotterdam 
Programmamanager Ouder en 
Wijzer en stuurgroeplid GENERO

Marie-Jeanne Boltong 
m.boltong@ziggo.nl  
Seniorenraad Breda 
Secretaris 

Jeannette Rijks 
j.rijks@faktor5.nl 
Faktor5 
Manager-opleider

Lisette van der Bie  
Info@ergobgin.nl 
Ergotherapiepraktijk B-gin 
Ergotherapeut

Guy Buck  
Guy.buck@aafje.nl 
Bestuurder Aafje en bestuurslid 
GENERO

Oscar Papa 
o.papa@bagroep.nl 
Pit 010 
Directeur

Hans Agten 
hans.agten@cz.nl  
Senior manager Innovatie CZ & 
Advies en bestuurslid GENERO

Joselien Simons 
j.simons@maassluis.nl 
Gemeente Maassluis 
Beleidsadviseur sociaal domein

Katja Drost 
katja.drost@tantelouise.nl 
TanteLouise 
Science Practitioner en 
stuurgroeplid GENERO

Geertje Moree van Cappellen 
g.moree@laurens.nl 
Laurens 
Directeur en stuurgroepvoorzitter 
GENERO

Marleen Goumans 
m.j.b.m.goumans@hr.nl 
Kenniscentrum Zorginnovatie van 
Hogeschool Rotterdam 
Directeur en lector en stuurgroeplid 
GENERO

Jolanda Moerkerke  
j.moerkerke@wmoradar.nl 
WMO Radar  
Programmaleider 
welzijnsopdracht Rotterdam

Tanja Jagtenberg 
tanja.jagtenberg@buurtwerk.nl 
Buurtwerk 
Directeur

OSO
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Joke van der Waal 
joke.van.der.waal@stichting-srz.nl 
Stichting Samenwerkende Rijnmond 
Ziekenhuizen 
Secretaris

Pieter van Leengoed 
phalvanleengoed@planet.nl 
St. OOBOZ 
Secretaris

Arjan Hartog 
Arjan.Hartog@zilverenkruis.nl 
Zilveren Kruis  
Zorginkoper 

Eric van Harling 
e.e.vanharling@zadkine.nl 
Zadkine - opleiding verzorgende IG 
Docent verpleegkunde en sociale 
vaardigheden

René Verkuylen 
rverkuylen@dock.nl 
Stichting DOCK 
Bestuurder

Jacco Lamper  
j.lamper@mob.nu 
MOB 
Directeur 

Franca van Rosmalen 
f.van.rosmalen@rosrobuust.nl 
ROS Robuust Kennismanager, lid 
ROS-netwerk ouderenzorg en lid 
consortium Beter Oud 

Anton van Mansum  
anton.vanMansum@surplus.nl 
Bestuurder Surplus en stuurgroeplid 
GENERO

Bea Menu-Van den Hout 
b.menu@svrz.nl 
SVRZ 
Beleidsadviseur zorg en kwaliteit

Irene Streefkerk 
Irene.Streefkerk@pzcdordrecht.nl 
PZC Dordrecht 
Adviseur Kwaliteit, Veiligheid en 
Innovatie

Lian van Lammeren 
lian@fysiotherapievanlammeren.nl 
Fysiotherapie van Lammeren 
Fysiotherapeut/praktijkmanager

Marjan van Dorp 
info@debovenkamer.info 
Odensehuis de Bovenkamer  
Coordinator 

Robert Waterreus 
robert.waterreus@zorimpuls.nl 
ZorgImpuls 
Bestuurder

Ivo Brandsen 
ibrandsen@solnetwerk.nl 
Directeur SOL (Samen 
Ondernemend Leren) 
en stuurgroeplid GENERO

Marianne van Bochove 
vanbochove@eshpm.eur.nl 
Erasmus School of Health Policy 
& Management  
Universitair docent

Ingrid Tuinenburg  
i.tuinenburg@albeda.nl 
Albeda 
Directeur Albeda Zorgcollege

Shequita Kalloe 
s.kalloe@argoszorggroep.nl 
Argos Zorggroep 
Bestuurder

Elzelien van Gameren / Julia van 
Leeuwen
e.vanGameren@anteszorg.nl/ 
j.vanleeuwen@anteszorg.nl 
Psychiater en Manager Zorg Antes
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Genero verbindt, partijen zetten zich samen met ouderen in voor 
ouderen. 
Susan Korthagen, programmanager gemeente Rotterdam 
en stuurgroeplid GENERO

Verbinding van wetenschap en praktijk; 
samen werken we aan de toekomst van de ouderenzorg!
Katja Drost, science practioner TanteLouise en stuurgroeplid 
GENERO

Goede initiatieven om de zelfredzaamheid van ouderen te 
bevorderen zijn hard nodig, juist nu. GENERO is daar sterk in. 
Patrick Bindels, hoogleraar huisartsgeneeskunde EMC 
en stuurgroeplid GENERO

GENERO is een belangrijk platform om wetenschap, onderwijs 
en praktijk aan elkaar te verbinden, waarbij ouderen nauw 
betrokken worden.
Helma Verstraeten, beleidsadviseur WVO Zorg en promovendus

Sikko Bakker
info@applyfactory.nl
Apply Factory
Sociaal ondernemer

Ingrid den Boer 
Ingrid Den Boer 
idenboer@planet.nl
IZER 
Adviseur ouderenzorg en huisarts

Gré Zaadnoordijk 
gzaadnoordijk31@gmail.com 
POSO 
Penningmeester

André Groot Bluemink  
a.grootbluemink@zonboog.nl 
Zonboog 
Bestuurder

Maroesjka Radder 
m.radder@zorg-waard.nl 
Zorgwaard
Manager Behandeling en welzijn

Helma Verstraeten 
h.verstraeten@wvozorg.nl
WVO Zorg 
Beleidsadviseur/ promovendus 

Patrick Bindels  
p.bindels@erasmusmc.nl 
Erasmus MC  
Hoogleraar huisartsgeneeskunde 
en stuurgroeplid GENERO

“Be a gift to the World”: daar draagt GENERO aan bij in deze 
regio.
Guy Buck, bestuurder Aafje en bestuurslid GENERO

Denken vanuit de wens van ouderen zelf en gelijkwaardige 
samenwerking voor betere zorg bij geriatrische uitdagingen: 
dat is waar GENERO voor staat. 
Sikko Bakker, sociaal ondernemer Apply Factory 
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De samenwerking met ouderen van GENERO in ons onderzoek 
heeft me er bewust van gemaakt dat er geen beslissingen over 
ouderen gemaakt zouden mogen worden zonder de inbreng van 
ouderen zelf. 
Marianne van Bochove, universitair docent Erasmus School of 
Health Policy & Management

De stem en inbreng van ouderen zelf: “niets over ons 
zonder ons” in combinatie met het brede netwerk binnen de 
ouderenzorg: daar ligt de meerwaarde van GENERO. 
Ingrid Tuinenburg, Directeur Albeda Zorgcollege. 

Dankzij GENERO werken we beter samen met andere 
organisaties en vernieuwen we of verbeteren we bestaande 
activiteiten
Ivo Brandsen, directeur SOL (Samen Ondernemend Leren) en 
stuurgroeplid GENERO

GENERO 

In GENERO werken organisaties uit Zuidwest-Nederland samen 
om zorg en welzijn voor (kwetsbare) ouderen te verbeteren. We 
helpen bij het oplossen van knelpunten die ouderen, hun naasten of 
zorgprofessionals signaleren. We ontwikkelen verbeterinitiatieven, delen 
kennis over effectieve ouderenzorg en ondersteunen de implementatie 
ervan. Ook realiseren we ontmoetingen tussen allerlei partijen in de 
ouderenzorg. Dit alles altijd met en voor ouderen. Ons Ouderen- en 
Mantelzorgforum is niet voor niets een belangrijke denktank.
Kijk voor meer informatie op www.gene-ro.com

Colofon
Samenstelling: Hanna van Dijk
Redactie: Noëlle van Wijgerden, NvW*CMMNCT en Hanna van Dijk 
Vormgeving: Peter Mars - Studio Denkbeeld

Met dank aan: alle partners en senioren die de hart vormen van 
dit netwerk. Ook een speciale dank aan de deelnemers van 
Coronaspondentie, in het bijzonder aan Herman, Oemar, Hennie, 
Manon, Judith en Leny, die bereid waren hun ervaringen te delen. Ook 
bedanken wij Robbert Huijsman en Janneke Ariaans voor hun reflecties 
op het initiatief. 

Datum publicatie: 24-12-2020
GENERO is een unieke samenwerkingsvorm vanuit en rondom 
de oudere. 
Hans Agten, Senior manager Innovatie & Advies en bestuurslid 
GENERO

De meerwaarde van GENERO ligt in het delen van expertise, 
senioren op de kaart zetten en nieuwe ontwikkelingen 
empoweren
Jolande Moerkerke, Programmaleider welzijn WMO Radar

Samen de kwaliteit van de ouderenzorg verbeteren en zo de wereld 
een beetje mooier maken voor onze kwetsbare ouderen: dat is onze 
missie
Bea Menu-Van den Hout, Beleidsadviseur zorg en kwaliteit SVRZ

http://www.gene-ro.com



