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Parken en speelplaatsen 

Groene buitenruimten zijn onmisbaar voor het behoud van een goede gezondheid, zowel in fysieke als in mentale 

zin. Vooral tijdens de pandemie hebben we het belang hiervan ervaren. Verschillende onderzoeken hebben 

aangetoond dat wonen in de nabijheid van groene ruimten een positief effect had op de bewoners, die minder 

gezondheidsproblemen hadden dan degenen die in buurten zonder dergelijke ruimten woonden. 

Ouderen gaan graag naar parken en hebben graag direct contact met de natuur. Daarom zijn de toegang tot groene 

gebieden en de kwaliteit ervan een van de belangrijkste kenmerken van een leeftijdsvriendelijke omgeving. De 

afstand tot een park mag niet groter zijn dan 15 minuten lopen. Beschikbaarheid betekent echter niet alleen de 

nabijheid van groene gebieden bij mensen thuis, maar ook een veilige en gemakkelijke manier om ze te bereiken. 

Ook de grootte van parken is van belang. In dichtbebouwde gebieden zijn groene buitenruimten vaak onvoldoende 

voor de behoeften van de inwoners. Dit is een probleem in veel grote steden. 

Een ander aspect waar je aan moet denken bij parken en speelplaatsen is de kwaliteit ervan. Slecht onderhoud, gebrek 

aan toiletten en onvoldoende zitplaatsen ontmoedigen veel mensen om naar deze plekken te gaan. Oneffen trottoirs 

vormen een gevaar voor mensen die slecht ter been zijn, maar ook voor joggers en kinderen. 

Er zijn verschillende handleidingen om leeftijdsvriendelijke parken en buitenruimte te ontwikkelen. Een goed 

voorbeeld van zo'n handleiding is de parktoolkit van Miami-Dade County die hier kan worden gedownload: 

agefriendlymiami.org/parkstoolkit 

In tijden van klimaatverandering mag men het belang van bomen en groene buitenruimten in stedelijke gebieden 

niet vergeten, omdat ze de temperatuur verlagen en een teveel aan zware regenval kunnen absorberen. Dit is van 

vitaal belang voor steden waar hitte-eilanden en stortregens steeds vaker voorkomen.  

In de volgende hoofdstukken worden enkele goede voorbeelden gegeven van maatregelen ter ondersteuning van 

BIG-spelfiguren in parken en speeltuinen: 

▪ Kampeerterrein, Portugal (Waldemar) 

▪ Sensory Dementia Garden, Westcliff-on-Sea, Essex (Ewa) 

▪ Belevings- en oefentuin, Nederland, verschillende locaties (Ewa) 

▪ Een bank voor ouderen of mensen met een handicap, Polen (Dennis) 

▪ Verplaatsbare stoelen, Parijs (alle personages) 

▪ Straatkunstgebieden, Warschau (Peter, tiener) 
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CAMPING VOOR ALLEENSTAANDE OUDERS 

 

LOCATIE, LAND 

Cerdeira Park, Gerês, Portugal. 

 

ALGEMENE BESCHRIJVING 

Steeds meer ouders willen met hun baby's op reis en tijd doorbrengen in de rust van de natuur. Ze zoeken plaatsen 

die aan hun behoeften en die van hun baby's kunnen voldoen. Velen van hen hebben echter angsten en zorgen over 

sanitaire voorzieningen of paden die geschikt zijn voor kinderwagens. Goede en gezonde voeding voor hen en hun 

kinderen en de mogelijkheid om uit te rusten zijn bijvoorbeeld aspecten die voor jonge ouders van belang zijn. 

Campings lijken goede opties omdat ze midden in de natuur liggen, gemakkelijk bereikbaar zijn en lage prijzen 

hebben. Cerdeira Park in Gerês, Portugal, voldoet aan alle bovengenoemde behoeften. Ouders die niet in tenten 

willen verblijven, kunnen familiekamers huren met alle voorzieningen en veel privacy. Voor wie direct in de natuur wil 

verblijven zijn er uniseks badkamers waar ouders bijvoorbeeld de luiers van hun baby's kunnen verschonen. De 

camping heeft een minimarkt waar essentiële levensmiddelen worden verkocht. Alle plaatsen zijn toegankelijk, 

waardoor mensen in een rolstoel of ouders met kinderwagens zich gemakkelijk kunnen verplaatsen. De camping 

biedt activiteiten gericht op kinderen in de speeltuin die onlangs is gerenoveerd. De speeltuin is veilig en in de buurt 

van de bar, waardoor ouders hun kinderen kunnen zien spelen terwijl ze uitrusten en ook kunnen genieten van 

privacy, rust en vrije tijd. 

 

BELANGRIJKSTE FEITEN 

Wie heeft deze maatregel ingevoerd?  

Cerdeira Park, Gerês, Portugal. 

Is het een particuliere of openbare maatregel? 

Een particuliere. 

Wat is de context van dit voorbeeld? Vermeld de relevante politieke, sociaal-economische, technologische 

en/of geografische aspecten. 

Open ruimtes midden in de natuur kunnen een goede optie zijn voor kinderen en baby's om zich te ontspannen en 

voor ouders om te genieten van wat rust en vrije tijd. Baby's genieten van de beweging van bladeren en bomen en 

zijn meer afgeleid dan in hun eigen ruimte. Bovendien is een camping in een mooie natuurlijke omgeving ideaal voor 

een wandeling met de kinderwagen en een ontspannen dutje van de baby. Het lichte briesje, de zonnestralen, de 

geur van elke plant, de geluiden van dieren kunnen baby's voorzien van zintuiglijke stimulering. Kinderen ontwikkelen 

veel van de meest basale motorische vaardigheden tot de leeftijd van vijf jaar. Veel tijd buiten doorbrengen versterkt 

daarom hun spieren, botten en lichaam in het algemeen, wat de motorische ontwikkeling bevordert. Ten slotte 

scherpt het verblijf in de open ruimte en dicht bij de natuur hun nieuwsgierigheid en bevordert het een stevige basis 

voor de rest van hun leven. 

Is het schaalbaar? (Is het voorbeeld uitgevoerd als een enkele praktijk, als dagelijkse praktijk of zelfs uitgerold 

naar andere gebieden?) 

Het concept is schaalbaar en kan als inspiratie dienen voor andere implementaties. 
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UITVOERING 

Wat werd er gedaan en hoe? 

Ruimtes werden aangepast en activiteiten met geschikte apparatuur werden gemakkelijk toegankelijk gemaakt. Er 

werden familiekamers gecreëerd, evenals toegankelijke badkamers. Er werd een minimarkt geopend om inkopen 

voor essentiële levensmiddelen te vergemakkelijken. Er werd een veilige speelplaats ontworpen met ruimte voor 

ouders om momenten van ontspanning te hebben terwijl ze hun kinderen zien spelen. 

 

RESULTATEN 

Wat heeft de maatregel opgeleverd? 

De resulterende ruimte is vriendelijk voor alle leeftijden. 

Is het een lopende activiteit, of is het afgerond? 

De camping functioneert, wordt druk bezocht en aanbevolen door klanten. De camping heeft ook verschillende 

certificeringen die getuigen van de inclusiviteit van de camping. 

 

BRON 

https://parquecerdeira.com/ 
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AFBEELDINGEN 

 

Afbeelding 1: Bron: https://parquecerdeira.com/galeria/ 

 

 

Afbeelding 2: Bron: https://parquecerdeira.com/galeria/ 
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ZINTUIGLIJKE DEMENTIETUIN, WESTCLIFF-ON-SEA, ESSEX 

 

PLAATS, LAND 

Westcliff-on-Sea, Essex, UK 

 

ALGEMENE BESCHRIJVING 

De op maat gemaakte zintuiglijke tuin was speciaal ontworpen voor mensen met dementie en ging in op de mogelijke 

beperkingen en obstakels die mensen kunnen ervaren.  

"(...) het pad werd gemaakt in de vorm van een acht, zodat alle delen van de tuin verbonden zijn. Hierdoor wordt 

verwarring voor de bewoners (die aan dementie lijden) beperkt. De beplanting werd ontworpen aan de hand van een 

kleurenwiel om de bewoners te helpen de verschillende delen van de tuin te herkennen. Rondom de tuin werden 

meerdere zitjes gecreëerd om de veiligheid van de patiënten te garanderen en een plek om te socialiseren, te ontspannen 

en te praten met familie en vrienden te creëren. In het ontwerp werd ook een activiteitenruimte geïncludeerd voor 

bijvoorbeeld workshops voor schilderen en klein handwerk. Andere zaken die stimulerend werken werden strategisch in 

de tuin geplaatst, zoals metalen sculpturen met bloeiende rozen om in- en uitgangen aan te geven, een postbus en een 

bushalte om herinneringen op te halen en water om rust en bezinning te creëren. 1"  

 

BELANGRIJKSTE FEITEN 

Wie heeft deze maatregel ingevoerd? Wanneer? 

Ontworpen door Cube 1994 Ltd., dit project was een op maat gemaakte zintuiglijke tuin om mensen met dementie 

te helpen.  

Is het een particuliere of openbare maatregel? 

Het is een door de Britse regering gefinancierd project met een budget van 275.645 pond. 

Wat is de context van dit voorbeeld? Vermeld de relevante politieke, sociaal-economische, technologische 

en/of geografische aspecten. 

Natuur, parken en tuinen kunnen bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van mensen. Ze bieden fysieke, 

cognitieve en sociale voordelen en bieden mogelijkheden om elk zintuig te stimuleren. Zorgvuldig ontworpen tuinen 

kunnen het leven van mensen verbeteren en hun gedrag beïnvloeden. Dit voorbeeld laat zien hoe ingrepen in de 

fysieke omgeving mensen op verschillende niveaus kunnen helpen door fysieke activiteiten te bevorderen, 

herinneringen op te roepen, verwarring te helpen voorkomen bij het vinden van een weg of door alleen of in een 

groep te ontspannen. 

De tuin was de BALI National Award Winner 2014.  

Is het schaalbaar? (Is het voorbeeld uitgevoerd als een enkele praktijk, als dagelijkse praktijk of zelfs uitgerold 

naar andere gebieden?) 

 

1 https://www.cube1994.com/portfolio/bali-award-winning-sensory-dementia-garden 
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De tuinontwerpideeën kunnen gebruikt worden in elke particuliere of openbare tuin. 

UITVOERING  

Wat werd er gedaan en hoe? 

Angela Rippon OBE opende de tuin officieel op 23 mei 2014. De tuin is beschreven als een nationaal voorbeeld van 

uitmuntendheid in de dementiezorg. Het complete tuinontwerp en de aanleg werden verzorgd en uitgevoerd door 

Cube 1994 Ltd.  

RESULTATEN  

Wat heeft de maatregel opgeleverd? 

De tuin wordt regelmatig bezocht door patiënten met dementie. 

Is het een lopende activiteit, of is het afgerond? 

De tuin kan ook nu nog bezocht worden.  

BRON 

https://www.cube1994.com/portfolio/bali-award-winning-sensory-dementia-garden/ 

 

FOTO'S 

 

 

Afbeelding 3: Bron: https://www.cube1994.com/portfolio/bali-award-winning-sensory-dementia-garden/ 
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EEN BANK VOOR OUDEREN EN GEHANDICAPTEN 

 

PLAATS, LAND 

Polen Bedrijf: Puczyński) 

 

ALGEMENE BESCHRIJVING  

De bank heeft een zeer innovatief ontwerp dat inclusiviteit bevordert. De bank heeft een speciale ruimte voor 

rolstoelgebruikers. De rugleuning van dit deel van de bank kan door iedereen gebruikt worden als tafel. Op deze 

manier kunnen zelfs mensen met een handicap genieten van een ontmoeting met andere mensen en/of een activiteit 

met hen doen. Die flexibiliteit van de bank is uniek. 

 

BELANGRIJKSTE FEITEN  

Wie heeft deze maatregel ingevoerd? Wanneer?  

De bank werd ontworpen in 2008.  

Is het een particuliere of openbare maatregel?  

Het is een particuliere maatregel. De bank is ontworpen en wordt geproduceerd door een familiebedrijf genaamd 

"Puczyński" dat gespecialiseerd is in het vervaardigen en ontwerpen van straatmeubilair. Het bedrijf heeft een unieke 

productlijn voor senioren en mensen met een handicap. 

Wat is de context van dit voorbeeld? Vermeld de relevante politieke, sociaal-economische, technologische 

en/of geografische aspecten.  

De groeiende vraag naar producten die inclusiviteit bevorderen en antwoord geven op de groeiende behoeften van 

de vergrijzende bevolking, niet alleen in Polen maar ook in de andere Europese landen. 

Is het schaalbaar? (Is het voorbeeld uitgevoerd als een enkele praktijk, als dagelijkse praktijk of zelfs uitgerold 

naar andere gebieden)?   

De bank wordt naar veel andere Europese landen geëxporteerd. 

 

UITVOERING  

Wat werd er gedaan en hoe?  

De ontwerpers hielden rekening met de behoeften van het groeiende aantal oudere gebruikers. Openbare 

instellingen die deze banken gewoonlijk bestellen voor openbare ruimten zijn zich bewust van de specifieke 

behoeften van deze bevolkingsgroep en het belang van sociale interactie in buitenruimten en het belang hiervan 

voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de bewoners.  
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RESULTATEN 

Wat heeft de maatregel opgeleverd?  

De bank is geïnstalleerd op verschillende locaties in Polen en in andere Europese landen, waardoor de inclusiviteit en 

toegankelijkheid van de openbare ruimte wordt vergroot. 

Is het een lopende activiteit, of is het afgerond?  

De bank is in productie en kan besteld worden. 

 

BRON:  

https://www.puczynski.pl/products/puczynski?search.tags=%C5%82awka%2Cdla+senior%C3%B3w#product21-04-

08 

  

FOTO'S: 

  

Afbeelding 4: Bron: https://www.puczynski.pl/products/puczynski?search.tags=%C5%82awka%2Cdla+senior%C3%B3w 

 

 

Afbeelding 5"Bron: https://www.puczynski.pl/products/puczynski?search.tags=%C5%82awka%2Cdla+senior%C3%B3w 
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VERPLAATSBARE STOELEN 

  

PLAATS, LAND 

Luxemburgse Tuinen, Parijs, Frankrijk 

Bryant Park, New York, VS 

en een heleboel andere parken...   

  

ALGEMENE BESCHRIJVING 

Het gebruik van stoelen in plaats van banken in parken kan enkele voordelen hebben. Stoelen zijn vaak comfortabeler 

en goedkoper dan bankjes. Bezoekers van alle leeftijden kunnen ze verplaatsen waar ze willen zitten, dichter bij elkaar 

of juist niet, in de zon of in de schaduw. 

  

BELANGRIJKSTE FEITEN  

Wie heeft deze maatregel ingevoerd? Wanneer?  

Deze maatregel werd voor het eerst aangenomen door de Franse Senaat in het midden van de 19e eeuw. De stoelen 

konden gehuurd worden. Sinds 1974 zijn ze gratis. Verplaatsbare stoelen werden echt populair dankzij William H. 

Whyte, een journalist en stedenbouwkundige die een reeks aanbevelingen voor New York City opstelde, waaronder 

het beschikbaar stellen van verplaatsbare stoelen in parken. 

Is het een particuliere of openbare maatregel?  

Het is een openbare maatregel. 

Wat is de context van dit voorbeeld? Vermeld de relevante politieke, sociaal-economische, technologische 

en/of geografische aspecten.  

Bij de herinrichting van Bryant Park in de jaren tachtig werden op advies van Whyte de stoelen gebruikt die in een 

ander New Yorks park werden gebruikt. De noodzaak om zitplaatsen te creëren was duidelijk: "New York is een 

moeilijke stad om in te zitten", zei William H. Whyte. 

Bovendien was er een verandering in het begrip en de aanpak van de ontwerpers, die de behoeften van de mensen 

steeds meer in de planningsprocessen verwerkten.  

Is het schaalbaar? (Is het voorbeeld uitgevoerd als een enkele praktijk, als dagelijkse praktijk of zelfs uitgerold 

naar andere gebieden?) 

Verplaatsbare stoelen zijn nu in veel parken te vinden, wat duidt op een succesvolle aanpak. 
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UITVOERING  

Wat werd er gedaan en hoe?  

In 1991 werd Andrew Manshel, een voormalig advocaat, mededirecteur van de Bryant Park Restoration Corporation. 

Hij speelde een belangrijke rol bij het inzetten van de verplaatsbare stoelen en andere aanbevelingen van William H. 

Whyte. In april 1992 had Bryant Park 2000 groene bistrostoelen. 

  

RESULTATEN  

Wat heeft de maatregel opgeleverd?  

Andere instellingen zoals Minneapolis Park & Recreation Board of Kenney Park in Sommerville hebben deze 

maatregel aangenomen om hun parken aantrekkelijker te maken voor bezoekers. 

Is het een lopende activiteit, of is het afgerond?  

Het is een lopende activiteit (andere parken voeren het al uit of zijn van plan het uit te voeren). 

   

BRONNEN  

https://gothamist.com/arts-entertainment/how-bryant-parks-iconic-chairs-revolutionized-public-spaces 

https://www.pps.org/article/movable-seating 

https://beyondthewindowbox.wordpress.com/2015/09/02/take-a-seat/ 

https://www.sociallifeproject.org/magic-luxembourg-

gardens/#:~:text=Er%20zijn%20drie%20types%20van,idee%20van%20zijn%20%22comfortabel%22. 

https://bryantpark.org/?/blog/a-place-is-better-than-a-plan-revitalizing-urban-areas-is-best-done-through 
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FOTO'S  

 

Foto 6: Bron: Olya Kobruseva op Pexels.com 
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STRAATKUNST ZAKEN 

 

PLAATS, LAND 

Warschau, Polen  

 

ALGEMENE BESCHRIJVING  

In Warschau worden al jaren street-art zones gecreëerd. Het gemeentebestuur heeft bijna 60 plaatsen aangewezen 

waar graffitikunstenaars legaal kunnen schilderen of tekenen. Ook andere Poolse steden hebben plaatsen 

aangewezen waar straatartiesten legaal kunnen optreden. Zo kunnen de jonge en getalenteerde mensen zich uiten 

en hun omgeving verfraaien. 

 

BELANGRIJKSTE FEITEN  

Wie heeft deze maatregel ingevoerd? Wanneer? 

De maatregel werd in september 2021 ingevoerd door de Jeugdraad in het district Bielany van Warschau. 

Is het een particuliere of openbare maatregel?  

Het is een openbare maatregel, georganiseerd door de plaatselijke autoriteiten 

Wat is de context van dit voorbeeld? Vermeld de relevante politieke, sociaal-economische, technologische 

en/of geografische aspecten.  

De behoefte aan deze maatregel werd geuit door de jonge bewoners van de wijk, die een plek wilden hebben om 

hun talenten en meningen te uiten. Anderzijds wilden de plaatselijke autoriteiten controle hebben over de activiteiten 

van de jongeren. Daarom werd besloten verschillende muren in de wijk aan te wijzen voor hun activiteiten onder 

toezicht van ervaren kunstenaars. 

Is het schaalbaar? (Is het voorbeeld uitgevoerd als een enkele praktijk, als dagelijkse praktijk of zelfs uitgerold 

naar andere gebieden?) 

In veel steden floreren soortgelijke straatkunstgebieden, omdat ze niet alleen gelegenheid bieden tot het uitvoeren 

van artistieke activiteiten, maar ook de openbare ruimte kunnen verfraaien. 

 

UITVOERING  

Wat werd er gedaan en hoe?  

Verschillende muren en hekken in het Bielany District van Warschau zijn gewijd aan graffitischilderingen. Deze 

gebouwen en hekken behoren tot openbare instellingen en worden beheerd door de plaatselijke autoriteiten.  
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RESULTATEN 

Wat heeft de maatregel opgeleverd?  

Jongeren met vergelijkbare interesses zijn geïntegreerd in de plaatselijke gemeenschap. Een bijkomend voordeel is 

dat veel van deze tekeningen het uiterlijk van de omgeving waarin ze zich bevinden positief beïnvloeden. 

Is het een lopende activiteit, of is het afgerond?  

De activiteit is doorlopend en er zijn plannen om meer muren toe te voegen waarop mensen kunnen schilderen of 

graffiti kunnen tekenen.  

 

BRONNEN  

https://warszawa.naszemiasto.pl/bielany-urzad-dzielnicy-bielany-zaprasza-milosnikow-street/ar/c1-589848 

 

FOTO'S  

 

Foto 7: © Agnieszka Cieśla 

  

https://warszawa.naszemiasto.pl/bielany-urzad-dzielnicy-bielany-zaprasza-milosnikow-street/ar/c1-589848
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Appartementen 

Huisvesting is een basisbehoefte en een mensenrecht. De kwaliteit van de woonomstandigheden bepaalt in hoge 

mate ons welzijn. In tijden van explosief stijgende huizenprijzen wordt het steeds moeilijker om iedereen, vooral 

kwetsbare en minder welvarende groepen, goede woonomstandigheden te bieden.  

Volgens Eurostat leefde in 2020 17,5% van de EU-bevolking in overbevolkte huishoudens.2 Dit betekent dat hun 

huizen te klein waren voor hun behoeften. Iemand wordt geacht in een overbevolkt huishouden te wonen als het 

huishouden niet over een minimum aantal kamers beschikt, d.w.z.:  

▪ één kamer voor het huishouden; 

▪ één kamer per paar in het huishouden; 

▪ één kamer voor elke alleenstaande van 18 jaar of ouder; 

▪ één kamer per paar alleenstaanden van hetzelfde geslacht tussen 12 en 17 jaar; 

▪ één kamer voor elke alleenstaande persoon tussen 12 en 17 jaar die niet onder de vorige categorie 

valt; 

▪ één kamer per paar kinderen tot 12 jaar.3 

Veel gezinnen kampen met problemen als gevolg van het wonen in overvolle appartementen. Dit is ook het geval 

voor twee BIG Game personages: Peter en Waldemar. De goed ontworpen interieurs kunnen tot op zekere hoogte 

helpen. Gelukkig worden er nieuwe huisvestingsmodellen ontwikkeld om minder welgestelde gezinnen te helpen 

verhuizen naar huizen die aan hun behoeften voldoen. 

Goede woonomstandigheden zijn ook van vitaal belang voor de gezondheid en het welzijn van ouderen. Geschat 

wordt dat de helft van de ongelukken die ouderen meemaken thuis gebeuren, waarbij badkamers en keukens de 

gevaarlijkste plaatsen zijn.  

Als je meer wilt weten over hoe je huizen veiliger, functioneler, comfortabeler en gemakkelijker te onderhouden kunt 

maken als je ouder wordt, volg dan een van de Hands on SHAFE project trainingen: 'Age friendly home': 

https://hands-on-shafe.eu/en/unit/HoS_TU_built_02_enIn  

Hieronder worden enkele goede voorbeelden gegeven van maatregelen ter ondersteuning van BIG-spelfiguren in 

huisvestingsoplossingen: 

▪ 'Knarrenhof', kleine woongemeenschappen voor zelfredzame senioren (Dennis) 

▪ Cohousing voor mensen met dementie (Demenz WG) (Ewa) 

▪ 'Huis Assendorp', een intergenerationele woongemeenschap (Peter met zijn gezin, Waldemar met 

zijn dochter Dennis). 

▪ 'Mommunes' Cohousing voor alleenstaande moeders (Anna, zwangere vrouw) 

▪ Good practices bij het bouwen van (kleine) vriendelijke omgevingen voor kinderen en ouders 

(Waldemar) 

▪ Good practices bij het ontwerpen voor dementie en verlies van zicht (Ewa) 

 

 

2 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-_housing&oldid=569706 

3 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Overcrowding_rate 
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'KNARRENHOF', KLEINE WOONGEMEENSCHAPPEN VOOR ZELFREDZAME 

SENIOREN 

 

LOCATIE 

Nederland 

 

ALGEMENE BESCHRIJVING  

Knarrenhof is een sociale onderneming die kleine woongemeenschappen opzet voor senioren die redelijk 

zelfredzaam zijn. Het concept bestond oorspronkelijk uit een gemeenschap waarin meerdere kleinere wooneenheden 

een binnenplaats deelden. Hier wonen ouderen zelfstandig en kunnen mensen elkaar helpen en begeleiden als ze 

dat willen of nodig hebben.  

 

BELANGRIJKSTE FEITEN 

Wie heeft deze maatregel ingevoerd? Wanneer? 

Knarrenhof werd in 2011 opgericht door sociaal ondernemer Peter Prak. 

Is het een particuliere of openbare maatregel? 

Knarrenhof is een particuliere maatregel. 

Wat is de context van dit voorbeeld? Vermeld de relevante politieke, sociaal-economische, technologische 

en/of geografische aspecten. 

De verwachting is dat een toenemend aantal ouderen thuis ouder wordt. In Nederland zijn de afgelopen jaren veel 

verzorgingshuizen uitgefaseerd, waardoor een kloof is ontstaan tussen "ageing in place" en institutionele zorg. De 

meeste ouderen, vooral degenen die zelfstandig wonen, hebben geen behoefte aan voortdurende zorg en 

ondersteuning. Thuis ouder worden kan echter leiden tot extreem isolement. Een breed scala aan collectieve 

wooninitiatieven biedt een alternatieve vorm van "ageing in place". 

Is het schaalbaar? (Is het voorbeeld uitgevoerd als een enkele praktijk, als dagelijkse praktijk of zelfs uitgerold 

naar andere gebieden?) 

 Een Knarrenhof, of een soortgelijk initiatief, kan op elke plaats gestart worden. 

 

UITVOERING 

Wat werd er gedaan en hoe? 

De sociale onderneming werkt vanuit collectieve particuliere opdrachten, aangevraagd door groepen toekomstige 

bewoners die samenkomen om de ontwikkeling van de woonvoorziening waar ze gaan wonen te financieren en vorm 

te geven.  
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RESULTATEN 

Wat heeft de maatregel opgeleverd? 

In het hele land zijn verschillende gemeenschappen opgericht.  

Is het een lopende activiteit, of is het afgerond? 

Overal in het land worden nog steeds verschillende Knarrenhof gemeenschappen ontwikkeld. 

 

BRON 

Knarrenhof® - Hét alternatief voor mantelzorg - Knarrenhof.nl  

 

FOTO'S 

 

Afbeelding 8: Bron: https://knarrenhof.nl/zwolle/ 
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COHOUSING VOOR MENSEN MET DEMENTIE (DEMENZ WG) 

 

PLAATS, LAND 

Diverse locaties, Duitsland 

 

ALGEMENE BESCHRIJVING 

Veel mensen in het beginstadium van dementie blijven thuis en worden verzorgd door hun familieleden. Dit heeft 

een zeer positieve invloed op hun functioneren. Zodra de stoornis echter te ernstig wordt kunnen familieleden 

overbelast worden. Symptomen die samenhangen met dementie, zoals vergeetachtigheid en desoriëntatie, maken 

alledaagse taken zwaarder. Bovendien hebben sommige dementerenden de neiging om weg te lopen, wat een extra 

risico vormt en een bron van grote stress is voor mantelzorgers. De situatie wordt dan voor beide partijen steeds 

stressvoller.  

De beslissing om te verhuizen naar een cohousing huis of gemeenschap voor mensen met dementie is misschien 

moeilijk te nemen, maar kan dan een oplossing zijn om de veiligheid van iemand met dementie te garanderen. 

Hoewel verhuizen naar zo'n plek een grote verandering is, is de stap minder groot dan opgenomen worden in een 

groot verpleeghuis of een ziekenhuis. In cohousing huis of gemeenschappen voor mensen met dementie mag het 

aantal bewoners niet meer zijn dan 12. Bewoners hebben hun eigen kamers waar ze kunnen genieten van hun 

persoonlijke privacy. 

 

BELANGRIJKSTE FEITEN 

Wie heeft deze maatregel ingevoerd? Wanneer? 

In Duitsland zijn sinds de jaren zeventig woongemeenschappen voor mensen met een psychiatrische aandoening of 

handicap bekend. Een soortgelijke trend kon worden waargenomen in andere westerse samenlevingen. De eerste flat 

van dit type werd eind jaren negentig in Berlijn gebouwd. 

Is het een particuliere of openbare maatregel? 

Cohousing voor mensen met dementie kan worden georganiseerd door zowel particuliere als publieke instanties. 

Wat is de context van dit voorbeeld? Vermeld de relevante politieke, sociaal-economische, technologische 

en/of geografische aspecten.  

In de ontwikkeling van cohousing voor mensen met dementie in Duitsland zijn drie fasen te onderscheiden. In de 

eerste fase werd deze woonvorm gecreëerd door de familie van de bewoners of door de bewoners zelf. In de tweede 

fase werd cohousing onderdeel van de standaardzorg, zoals bevestigd door de steun van de deelstaten voor 

begeleide cohousing. In de huidige derde fase zijn vormen van begeleid samenwonen wettelijk verankerd en hebben 

ze een zeer intensieve groei doorgemaakt. In 2003 waren er 150 van dergelijke flats, terwijl dat er in 2013 al 1600 

waren. 

Is het schaalbaar? (Is het voorbeeld uitgevoerd als een enkele praktijk, als dagelijkse praktijk of zelfs uitgerold 

naar andere gebieden?) 

Dit wordt bevestigd door de snelle groei van het aantal van deze flats in heel Duitsland. 
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UITVOERING 

Wat werd er gedaan en hoe? 

Bewoners hebben een eigen kamer met eigen meubilair en delen de keuken, de woonkamer en de badkamer. Het 

aanbevolen aantal bewoners voor zo'n type huis ligt tussen de 6 en 12 (in sommige deelstaten 8). Vanwege de hoge 

kosten voor zorgpersoneel per persoon worden flats of huizen met minder dan 6 personen afgeraden.  

 

RESULTATEN 

Wat heeft de maatregel opgeleverd? 

Het is goed erop te wijzen dat dit soort huisvesting in tijden van pandemie een veel veiliger plaats is dan institutionele 

zorginstellingen, waar vaak meer dan 100 mensen wonen en waar virussen zich zeer snel verspreiden. 

Is het een lopende activiteit, of is het afgerond? 

In het hele land worden volop nieuwe cohousing flats of huizen voor mensen met dementie gebouwd, waarvan zowel 

familieleden als mensen met dementie kunnen profiteren. 

 

BRON 

Kremer-Preiß, U. i Mehnert, T., 2014. Wohnatlas Rahmenbedingungen der Bundesländer beim Wohnen im Alter, 

Kuratorium Deutsche Altershilfe, Wüstenrot Stiftung. 
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'HUIS ASSENDORP', EEN INTERGENERATIONELE WOONGEMEENSCHAP 

 

PLAATS, LAND 

Zwolle, Nederland 

 

ALGEMENE BESCHRIJVING 

In Huis Assendorp wonen studenten en ouderen van verschillende generaties samen in een intergenerationele 

woongemeenschap. Deze woongemeenschap heeft ongeveer 150 appartementen en verschillende 

gemeenschappelijke ruimtes, waaronder een kunstatelier, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en samen 

activiteiten kunnen organiseren. 

  

BELANGRIJKSTE FEITEN 

Wie heeft deze maatregel ingevoerd? Wanneer? 

Habion, een grote sociale woningbouwvereniging, transformeerde in samenwerking met de plaatselijke 

gemeenschap een voormalig verzorgingstehuis in deze intergenerationele woongemeenschap. 

Is het een particuliere of openbare maatregel? 

Sociale woningbouwverenigingen zijn particuliere ondernemingen zonder winstoogmerk die werken aan de 

verwezenlijking van hun sociale missie. 

Wat is de context van dit voorbeeld? Vermeld de relevante politieke, sociaal-economische, technologische 

en/of geografische aspecten. 

In Nederland is er een lange traditie van sociale huisvesting met sociale woningbouwverenigingen die huisvesting 

bieden aan mensen met beperkte financiële middelen. Sommige sociale woningbouwverenigingen zijn 

gespecialiseerd in het bieden van huisvesting voor ouderen. Een toenemend aantal ouderen zal naar verwachting 

thuis worden. In Nederland zijn de afgelopen jaren veel verzorgingshuizen uitgefaseerd, waardoor een kloof is 

ontstaan tussen "ageing in place" en institutionele zorg. De meeste ouderen, vooral degenen die zelfstandig wonen, 

hebben geen behoefte aan voortdurende zorg en ondersteuning. Thuis ouder worden kan echter leiden tot extreem 

isolement. Een breed scala aan collectieve wooninitiatieven biedt een alternatieve vorm van "ageing in place". 

Is het schaalbaar? (Is het voorbeeld uitgevoerd als een enkele praktijk, als dagelijkse praktijk of zelfs uitgerold 

naar andere gebieden?) 

De woningbouwvereniging leidt vergelijkbare innovatieve transformatieprocessen in andere gemeenten in 

Nederland.  

 

UITVOERING 

Wat werd er gedaan en hoe? 

Het concept werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met de plaatselijke gemeenschap. De sociale 

woningbouwvereniging vormde een samenwerkingsverband met een lokale zorgpartner die zorg biedt aan bewoners 
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indien nodig. Toekomstige bewoners en de lokale gemeenschap werden vanaf het begin betrokken, en werden 

uitgenodigd op een startbijeenkomst waar een open verkenning van de mogelijkheden plaatsvond. Binnen dit proces 

werden elke acht weken regelmatige bijeenkomsten gehouden, en het proces was iteratief. In deze bijeenkomsten 

werden wensen verzameld, werd feedback gegeven, en konden de deelnemers vragen wat er gedaan werd met de 

input die ze gaven. Hierdoor ontstond een initiatief dat gedragen werd door alle betrokkenen.  

 

RESULTATEN 

Wat heeft de maatregel opgeleverd? 

Mensen van verschillende generaties wonen samen in een hechte gemeenschap die speciaal ontworpen is door en 

voor de bewoners zelf. Mensen kunnen elkaar helpen en begeleiden als dat gewenst of nodig is. 

Is het een lopende activiteit, of is het afgerond? 

De woningbouwvereniging leidt soortgelijke innovatieve transformatieprocessen in andere gemeenten in Nederland 

die op hun beurt kunnen leiden tot het lanceren van innovatieve wooninitiatieven voor ouderen. 

 

BRON 

https://www.huisassendorp.nl/ 

 

FOTO 

 

Afbeelding 9: Bron: https://www.huisassendorp.nl/ons-verhaal/ 

  

https://www.huisassendorp.nl/
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'MOMMUNES' COHOUSING VOOR ALLEENSTAANDE MOEDERS 

 

PLAATS, LAND 

Los Angeles, VS 

 

ALGEMENE BESCHRIJVING 

Alleen wonen is een grote uitdaging voor alleenstaande moeders van wie het aantal over de hele wereld snel 

toeneemt. Daarom wint het concept van cohousing voor alleenstaande moeders momenteel aan populariteit. 

Samenwonen met andere vrouwen die kinderen hebben heeft veel voordelen, zoals het ontvangen en geven van hulp 

en steun. Bovendien wordt alleen wonen voor veel alleenstaande moeders te duur, daarom wordt samenwonen voor 

hen een steeds interessantere optie.  

 

BELANGRIJKSTE FEITEN 

Wie heeft deze maatregel ingevoerd? Wanneer? 

De eerste cohousing voor alleenstaande moeders werd al in de jaren zestig georganiseerd. Tegenwoordig zijn er 

specifieke websites die alleenstaande moeders die willen gaan samenwonen met elkaar in contact brengen. 

Is het een particuliere of openbare maatregel? 

Het is een particuliere maatregel, hoewel in sommige landen dergelijke woonarrangementen voor alleenstaande 

moeders worden georganiseerd door openbare sociale zorgverleners. 

Wat is de context van dit voorbeeld? Vermeld de relevante politieke, sociaal-economische, technologische 

en/of geografische aspecten. 

In tegenstelling tot de communes die in de jaren zestig en zeventig ontstonden, toen moeders onder één dak 

bijeenkwamen om emotionele steun te verlenen en ouderschapstaken te delen, is tegenwoordig financiële motivatie 

de belangrijkste drijfveer. 

Is het schaalbaar? (Is het voorbeeld uitgevoerd als een enkele praktijk, als dagelijkse praktijk of zelfs uitgerold 

naar andere gebieden?) 

Ja, het is schaalbaar. Het groeiende aantal gebruikers van dergelijke websites als https://roommateswithkids.com/ 

bewijst dat er steeds meer vraag is naar deze woonmogelijkheden. De meerderheid van de leden van 'Roommates 

with kids' zijn vrouwen. 

 

UITVOERING 

Wat werd er gedaan en hoe? 

Er zitten veel verschillende verhalen achter elke mommune. Een ervan is beschreven door Janet Hoggarth in een boek 

getiteld The single Mums' Mansion, dat in 2018 verscheen. 

 

https://roommateswithkids.com/
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RESULTATEN 

Wat heeft de maatregel opgeleverd? 

Alleenstaande moeders en hun kinderen genieten betere levensomstandigheden, kunnen sommige kosten delen en 

elkaar steunen. 

Is het een lopende activiteit, of is het afgerond? 

Over de hele wereld ontstaan steeds meer mommunes. 

 

BRON 

https://www.amazon.pl/Single-Mums-Mansion-Janet-Hoggarth/dp/1788548620 

https://www.moms.com/welcome-to-the-mommune-20-stories-from-women-who-chose-to-co-mother-their-kids/ 

https://www.bbc.com/worklife/article/20190827-the-single-mums-who-live-together-on-mommunes 

 

FOTO'S 

  

https://www.amazon.pl/Single-Mums-Mansion-Janet-Hoggarth/dp/1788548620
https://www.moms.com/welcome-to-the-mommune-20-stories-from-women-who-chose-to-co-mother-their-kids/
https://www.bbc.com/worklife/article/20190827-the-single-mums-who-live-together-on-mommunes
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GOOD PRACTICES BIJ HET BOUWEN VAN (PIEP)VRIENDELIJKE OMGEVINGEN 

VOOR KINDEREN EN OUDERS 

 

PLAATS, LAND 

Treehugger - Duurzaamheid voor iedereen | Shedsistence Mobile Habitat Project - Website 

 

ALGEMENE BESCHRIJVING  

Een ruimte voor kinderen moet rekening houden met hun basisbehoeften en veilig genoeg zijn om ongelukken te 

voorkomen. In de afgelopen jaren hebben veel ouders moeite gehad om hun huis, vooral kleinere, aan te passen aan 

de komst van een baby. Wat betreft de aanpassing van het huis om baby's op te vangen, zijn er naast eenvoudig uit 

te voeren maatregelen, zoals het beperken van de toegang tot de keuken, het installeren van antislipvloeren in natte 

ruimtes, het vermijden van hoge meubels in de buurt van ramen, en het beschermen van meubels met afgeronde 

hoeken, andere aanpassingen mogelijk om als er nog een persoon in kleine appartementen komt wonen. 

Deze good practice beschrijft de mogelijkheid om een veilige ruimte te creëren in een aangepaste ruimte boven 

bijvoorbeeld de keuken. Het vereist wat bouwwerkzaamheden, maar kan gemakkelijk en relatief goedkoop gedaan 

worden. Daarnaast is er door de trap, die tevens fungeert als kast, toegang tot de nieuwe ruimte mogelijk.   

De uitdaging was in dit geval om veiligheid te bieden zonder licht te verliezen. Daarom werden een stevig net en een 

zelfgemaakt veiligheidshek geïnstalleerd, zodat er geen valgevaar was. Een verduisteringsgordijn werd opgehangen 

om een goede slaapomgeving te creëren. Het was mogelijk om een DIY baby zolderbedje te installeren om co-slapen 

mogelijk te maken en tegelijkertijd wat ruimte voor een baby om te spelen te creëren. 

 

BELANGRIJKSTE FEITEN 

Wie heeft deze maatregel ingevoerd? Wanneer? 

Shedsistence Mobile Habitat Project en Treehugger - Duurzaamheid voor iedereen - 2014 

Is het een particuliere of openbare maatregel? 

Een particuliere. 

Wat is de context van dit voorbeeld? Vermeld de relevante politieke, sociaal-economische, technologische 

en/of geografische aspecten. 

Deze good practice is een voorbeeld van hoe een klein appartement kan worden aangepast om een nieuwe kamer 

te creëren voor een baby. Dit is belangrijk omdat veel ouders in hun appartement willen blijven wonen, ook al moeten 

ze het aanpassen. Deze oplossing kost niet veel geld en biedt een veilige omgeving voor kinderen. Het idee is 

praktisch en kan een oplossing zijn in verschillende contexten. 

Is het schaalbaar? (Is het voorbeeld uitgevoerd als een enkele praktijk, als dagelijkse praktijk of zelfs uitgerold 

naar andere gebieden?) 

Het concept is schaalbaar en kan als inspiratie dienen voor andere implementaties. Het idee is om je bewust te zijn 

van dit type aanpassing en de toepassing hiervan in verschillende ruimtes.  
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UITVOERING 

Wat werd er gedaan en hoe? 

In een T0 appartement werd een tweede verdieping gemaakt om een nieuwe kamer toe te voegen. De kamer werd 

veilig gemaakt voor kinderen met een stevig net en een zelfgemaakt veiligheidshek. Privacy werd gegarandeerd met 

een verduisteringsgordijn. 

 

RESULTATEN 

Wat heeft de maatregel opgeleverd? 

De resulterende ruimte is vriendelijk voor alle leeftijden. 

 

BRON 

https://www.treehugger.com/tiny-home-with-baby-shedsistence-4857673 

https://shedsistence.com/2017/11/19/net/ 

https://shedsistence.com/ 

 

FOTO'S 

 

Afbeelding 10: Bron: https://www.treehugger.com/tiny-home-with-baby-shedsistence-4857673 



EDUCATIEF SPEL: BOUWEN AAN INCLUSIEVE OMGEVINGEN VOOR ALLE GENERATIES 

 

31 

 

  

Afbeelding 11: Bron: https://www.treehugger.com/tiny-home-with-baby-shedsistence-4857673 
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Restaurants/winkelcentra 

Winkels en diensten moeten zo worden ontworpen dat ze voor iedereen beschikbaar en toegankelijk zijn. Er moet 

rekening worden gehouden met verschillende en soms tegenstrijdige behoeften van gebruikers. 

Volgens onderzoek is winkelen de favoriete activiteit van ouderen. Het geeft hun de gelegenheid om anderen te 

ontmoeten en te praten, niet alleen verkopers of winkeliers maar ook buren. Deze contacten verminderen het risico 

op isolement en depressie en zijn van vitaal belang voor het behoud van een goede geestelijke gezondheid. Een van 

de belangrijkste beperkingen voor ouderen bij het naar buiten gaan is de angst om naar het toilet te moeten. Deze 

angst hangt samen met incontinentie, waar veel ouderen aan lijden. In veel openbare ruimten ontbreken toiletten. 

Gelukkig zijn er al goede voorbeelden, zoals het Duitse initiatief "Nette Toilette", dankzij welke toiletten in winkels en 

voorzieningen beschikbaar zijn voor ouderen en andere gebruikers. 

Winkelen en gebruik maken van voorzieningen zoals restaurants kan een uitdaging zijn voor mensen met dementie 

en hun naasten. Mensen met dementie kunnen verdwalen. Ze kunnen vergeten te betalen of ze kunnen zich vreemd 

gedragen als gevolg van hun ziekte. Personeel moet getraind en voorbereid zijn op de omgang met cliënten met 

dementie om onaangename situaties te voorkomen. 

Winkelcentra moeten duidelijke bewegwijzering hebben, zodat mensen met dementie maar ook mensen met een 

visuele beperking gemakkelijk hun weg kunnen vinden. Interieurs moeten voldoen aan de eisen van universele 

ontwerpprincipes en voorzien in de behoeften van een groot aantal gebruikers, niet alleen ouderen maar ook mensen 

met autisme of jonge kinderen. Toegankelijke en goed ontworpen voorzieningen zijn troeven in een buurt. Ze zijn 

een belangrijke factor bij het bepalen van de mate van leeftijdsvriendelijkheid van een bepaald gebied. 

De volgende lijst geeft enkele goede voorbeelden van maatregelen ter ondersteuning van BIG-spelfiguren in 

openbare ruimten zoals restaurants en supermarkten: 

▪ Ouderendag in een restaurant. Frankrijk en België (Waldemar met zijn dochter) 

▪ 'Dementievriendelijke' supermarktkassa, Verenigd Koninkrijk (Ewa) 

▪ Pret A Manger Restaurant, Groot-Brittannië (Ewa, Waldemar met zijn dochter) 

▪ 'Dementievriendelijke' luchthaven, Londen Heathrow, Verenigd Koninkrijk (Ewa) 

▪ Leeftijdsvriendelijk winkelcentrum: Aeon Mall Kasai in Tokio, Japan (Dennis, Ewa, Joao) 
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OUDERDAG IN EEN RESTAURANT 

PLAATS, LAND 

Les Fils à Maman - Restaurants in Frankrijk en België 

 

ALGEMENE BESCHRIJVING  

Ouders hebben het vaak moeilijk om kindvriendelijke restaurants te vinden. Deze plaatsen willen meestal niet het 

extra werk om een kind te ontvangen, want dat betekent een extra stoel aan tafel of een extra bord, er is meer 

rommel, geschreeuw en de noodzaak om het menu aan te passen. Vaak eten ouders liever thuis en laten daardoor 

een deel van hun socialisatie achterwege. Sommige restaurants hebben deze situatie onderkend en zien dit als een 

zakelijke kans. Ze zijn gaan investeren in aanpassingen en het comfortabeler maken van uit eten gaan voor ouders.  

Nu obesitas bij kinderen toeneemt, verkiezen veel ouders tegenwoordig gezondere snacks boven patat voor hun 

kinderen. Het aanbieden van gezonde opties op het menu zoals groenten, gebakken kip met kaasdip, gegrilde kip 

met gestoomde broccoli, pasta, of schijfjes fruit kan je een voorsprong geven op andere restaurants. Zelfs McDonald's 

biedt gezondere opties in hun happy meals, waaronder melk in plaats van frisdrank, en appeldippers in plaats van 

patat. 

De Les Fils à Maman, een restaurantketen in Frankrijk en België, heeft dit concept overgenomen. Ze serveren alleen 

eten dat gemaakt is met verse producten, en hebben een ongewone inrichting die volwassenen en kinderen aantrekt. 

Het menu is aangepast aan kinderen en bevat gezond voedsel. 

De restaurantketen heeft ook ouderavondjes in het leven geroepen - een andere innovatie voor ouders die in alle 

rust willen eten. Tijdens deze avonden zorgen een of meer babysitters en een begeleider voor de kinderen in een 

andere ruimte, terwijl de ouders in alle rust hun maaltijd nuttigen. 

 

BELANGRIJKSTE FEITEN 

Wie heeft deze maatregel ingevoerd? Wanneer? 

Les Fils à Maman, een restaurantketen opgericht in 2009. Er zijn geen gegevens over wanneer deze good practice is 

begonnen. 

Is het een particuliere of openbare maatregel? 

Een particuliere. 

Wat is de context van dit voorbeeld? Vermeld de relevante politieke, sociaal-economische, technologische 

en/of geografische aspecten. 

De sociaal-economische context hangt samen met een culturele verandering waarbij ouders ook graag met kinderen 

uitstapjes maken, zoals bijvoorbeeld naar een restaurant. Een aantal bedrijven heeft geprobeerd in te spelen op de 

behoeften van ouders door bijvoorbeeld gezond voedsel dat speciaal voor kinderen is gemaakt te serveren of veilige 

ontspanningsruimten vorm te geven waar ouders kunnen eten terwijl hun kinderen spelen. Er zijn al veel Good 

practices gecreëerd en toegepast. In dit restaurant is zelfs een gespecialiseerd team dat zorgt voor de kinderen die 

in een aparte ruimte blijven om te spelen en educatieve spelletjes spelen, terwijl hun ouders dineren. 
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Is het schaalbaar? (Is het voorbeeld uitgevoerd als een enkele praktijk, als dagelijkse praktijk of zelfs uitgerold 

naar andere gebieden?) 

Het concept is schaalbaar; het is een wekelijks evenement en kan worden uitgerold naar andere contexten, zoals 

supermarkten en hotels. 

  

UITVOERING 

Wat werd er gedaan en hoe? 

De restaurants zorgen voor een gespecialiseerd team die samen met de kinderen educatieve spelletjes spelen, terwijl 

de ouders dineren. 

 

RESULTATEN 

Wat heeft de maatregel opgeleverd? 

Het resultaat is een ruimte die gebruikt kan worden door mensen van alle leeftijden. 

Is het een lopende activiteit, of is het afgerond? 

Het is een doorlopende activiteit die werd uitgevoerd in een restaurant, maar kan worden gekopieerd. 

 

BRON 

https://www.lesfilsamaman.com/ 

 

FOTO'S 

  

Afbeelding 12: Bron: www.lesfilsamaman.com 
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Afbeelding 13: Bron: www.lesfilsamaman.com 

 

Afbeelding 14: Bron: www.lesfilsamaman.com 
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'DEMENTIEVRIENDELIJKE' SUPERMARKTKASSA'S 

 

LOCATIE 

Verenigd Koninkrijk 

 

ALGEMENE BESCHRIJVING  

De supermarktketen Tesco heeft de eerste 'dementievriendelijke' kassa gelanceerd. Hij wordt als 'dementievriendelijk' 

beschouwd omdat hij geen reclame en dergelijke bevat en voorzien is van duidelijke afbeeldingen van munten en 

hun waarde. Het personeel is ook speciaal opgeleid om de klanten een meer dementievriendelijke winkelervaring te 

bieden. 

 

BELANGRIJKSTE FEITEN 

Wie heeft deze maatregel ingevoerd? Wanneer? 

De maatregel werd in 2015 geïnitieerd door de compliance manager van het Tesco-filiaal na het bijwonen van een 

'Dementia Do' training met Dementia Friends. 

Is het een particuliere of openbare maatregel? 

Het is een particuliere maatregel. 

Wat is de context van dit voorbeeld? Vermeld de relevante politieke, sociaal-economische, technologische 

en/of geografische aspecten. 

Een toenemend aantal ouderen zal naar verwachting ouder worden. In Nederland wonen mensen met dementie vaak 

in hun eigen huis, waardoor ze in hun dagelijkse omgeving voor meer uitdagingen komen te staan. 

Is het schaalbaar? (Is het voorbeeld uitgevoerd als een enkele praktijk, als dagelijkse praktijk of zelfs uitgerold 

naar andere gebieden?) 

Het concept is schaalbaar en kan worden uitgerold naar andere gebieden. 

 

UITVOERING 

Wat werd er gedaan en hoe? 

Tesco organiseerde focusgroepen met mensen die lijden aan dementie en hun mantelzorgers, en ontwikkelde zo de 

dementievriendelijke kassa. 

 

RESULTATEN 

Wat heeft de maatregel opgeleverd? 
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Er werd een dementievriendelijke kassa gemaakt. Volgens het personeel is het algemene bewustzijn over dementie 

ook omhooggegaan, ook bij de klanten.  

 

BRON 

De eerste dementievriendelijke kassa van het Verenigd Koninkrijk (dementiaaction.org.uk). 
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PRET A MANGER RESTAURANT 

 

PLAATS, LAND 

Londen Heathrow Terminal 2, UK 

 

ALGEMENE BESCHRIJVING  

Londen Heathrow Airport is een zeer drukke en lawaaierige plaats. Dit kan wat problemen veroorzaken bij gevoelige 

personen zoals kleine kinderen, mensen met autisme of personen met dementie. Het doel van de inrichting van dit 

Pret A Manger restaurant was om een serene en ontspannen ruimte te bieden waar deze mensen (en niet alleen zij) 

kunnen uitrusten en van hun maaltijden kunnen genieten. 

 

BELANGRIJKSTE FEITEN 

Wie heeft deze maatregel ingevoerd? Wanneer? 

Het restaurant werd geopend in 2020. 

Is het een particuliere of openbare maatregel? 

Het is een particuliere maatregel. 

Wat is de context van dit voorbeeld? Vermeld de relevante politieke, sociaal-economische, technologische 

en/of geografische aspecten. 

De behoefte aan een rustige plek om te eten en even uit te rusten in een zeer drukke en luidruchtige luchthaven. 

Gezien de toenemende vooruitgang in de neurowetenschappen is het duidelijk geworden dat we ruimtes nodig 

hebben waar atypische mensen, waaronder mensen met autisme of dementie, zich prettig voelen. Het is heel 

belangrijk om onze gebouwde omgeving zo vorm te geven dat ze voor iedereen toegankelijk en gastvrij is. 

Is het schaalbaar? (Is het voorbeeld uitgevoerd als een enkele praktijk, als dagelijkse praktijk of zelfs uitgerold 

naar andere gebieden?) 

Het concept is schaalbaar en het zal waarschijnlijk in de komende jaren steeds meer ingezet worden.   

 

UITVOERING 

Wat werd er gedaan en hoe? 

Het restaurant is gemaakt met een unieke inrichting die lawaai vermindert en enige privacy geeft. Het wordt 

gekenmerkt door het gebruik van pastelkleuren die een rustgevend effect hebben. Het wordt zeer gewaardeerd door 

de passagiers. 

 

RESULTATEN 

Wat heeft de maatregel opgeleverd? 
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Een plek waar mensen rustig kunnen eten.  

Is het een lopende activiteit, of is het afgerond? 

Ja, het restaurant is open. 

 

BRON 

https://www.dfnionline.com/latest-news/heathrow-airport-unveils-new-pret-manger-terminal-2-09-09-2020/ 

 

FOTO 

 

Foto 15: © Joanna Erbel 

  

https://www.dfnionline.com/latest-news/heathrow-airport-unveils-new-pret-manger-terminal-2-09-09-2020/
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DEMENTIEVRIENDELIJKE LUCHTHAVEN, LONDEN HEATHROW 

 

PLAATS, LAND 

Londen, Verenigd Koninkrijk  

  

ALGEMENE BESCHRIJVING 

Heathrow Airport wil de eerste dementievriendelijke luchthaven ter wereld worden. Medewerkers van Heathrow 

Airport zorgen voor passagiers met een verborgen handicap, waarbij de nadruk ligt op dementie, autisme en dove 

en blinde passagiers. Door op Heathrow een zonnebloemkoord te dragen kan het personeel mensen met een 

verborgen handicap herkennen zonder deze te hoeven aangeven. Er zijn ook stille zones op de luchthaven. Bij de 

veiligheidscontrole, waar mensen zich gemakkelijk gestrest kunnen voelen, zijn de beveiligers opgeleid om de angst 

te verminderen. 

 

BELANGRIJKSTE FEITEN 

Wie heeft deze maatregel ingevoerd? Wanneer? 

Dit initiatief werd mogelijk gemaakt dankzij een partnerschap tussen Heathrow Airport, het ministerie van 

Volksgezondheid en de Alzheimer's Society. 

Is het een particuliere of openbare maatregel? 

Het is een particuliere maatregel. 

Wat is de context van dit voorbeeld? Vermeld de relevante politieke, sociaal-economische, technologische 

en/of geografische aspecten.  

Een toenemend aantal ouderen zal naar verwachting ouder worden. In Nederland wonen mensen met dementie vaak 

in hun eigen huis en worden dus geconfronteerd met uitdagingen in hun dagelijkse omgeving. Luchthavens kunnen 

bijzonder stressvol zijn voor mensen met dementie. 

Is het schaalbaar? (Is het voorbeeld uitgevoerd als een enkele praktijk, als dagelijkse praktijk of zelfs uitgerold 

naar andere gebieden?) 

Meer luchthavens hebben dit goede voorbeeld gevolgd om dementievriendelijker te worden. 

 

UITVOERING 

Wat werd er gedaan en hoe? 

Heathrow Airport heeft een aantal initiatieven uitgevoerd. Meer dan 1.000 personeelsleden van Heathrow zijn ingezet 

als 'dementievrienden', en de luchthaven heeft toegezegd alle 76.000 mensen die er werken door middel van training 

dementiebewust te maken. In de terminals zijn stiltegebieden gecreëerd om een rustige plek te bieden. 
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RESULTATEN 

Wat heeft de maatregel opgeleverd? 

Met de uitvoering van deze maatregelen is een meer dementievriendelijke luchthaven gecreëerd waar mensen de 

ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben. 

 

BRON:  

vliegen-met-dementie.pdf (heathrow.com) 
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AEON MALL KASAI IN TOKIO, JAPAN 

 

PLAATS, LAND 

Tokio, Japan 

  

ALGEMENE BESCHRIJVING  

Aeon Mall Kasai in Tokio, Japan, promoot sinds 2011 het 'leeftijdsvriendelijke' concept. De Mall werd in 2013 

vernieuwd als Aeon Grand Generation's Mall (G.G Mall) met het ontwerpconcept van 'dedicated to seniors' aangevuld 

met de 'wonders of the second part of life! ' slogan voor de opening. Het wil ouderen bedienen en het potentieel van 

de 'zilveren markt' verkennen. Het doel is om tegen 2025 100 leeftijdsvriendelijke winkels te openen of te vernieuwen 

om in de behoeften van senioren te voorzien. 

De Grand Generation (G.G.) is die van de babyboomers geboren in de naoorlogse periode, d. w. z. mensen die 55 jaar 

of ouder zijn. 'Grand' impliceert de 'belangrijke, hoogstaande' status van de ouderen en toont ook het respect 

tegenover senioren door de plaatselijke bevolking. 

 

BELANGRIJKSTE FEITEN 

Wie heeft deze maatregel ingevoerd? Wanneer? 

Het lijkt erop dat het idee volgt op een groeiende vraag naar diensten en producten voor senioren vanwege het 

groeiende aantal van deze groep klanten. 

Is het een particuliere of openbare maatregel? 

Het is een particuliere maatregel. 

Wat is de context van dit voorbeeld? Vermeld de relevante politieke, sociaal-economische, technologische 

en/of geografische aspecten.  

Japan is het land waar het verouderingsproces het verst gevorderd is. Het is ook een land waar senioren met veel 

respect worden behandeld. Niet alleen openbare maar ook particuliere instellingen reageren op het 

verouderingsproces en hun acties kunnen als zeer vooruitstrevend en navolgenswaardig worden beschouwd. 

Is het schaalbaar? (Is het voorbeeld uitgevoerd als een enkele praktijk, als dagelijkse praktijk of zelfs uitgerold 

naar andere gebieden?) 

Ja, Aeon Mall Kasai in Tokyo kan als voorbeeld dienen en de oplossingen die het heeft toegepast kunnen als inspiratie 

dienen voor andere winkelcentra in de wereld. 

 

UITVOERING 

Wat werd er gedaan en hoe? 

Veel oplossingen zijn doorgevoerd door de Aeon Mall Kasai om meer aan te sluiten bij de wensen en behoeften van 

ouderen.  
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Leeftijdsvriendelijke maatregelen: 

▪ Een supermarkt en winkels gelegen op de vierde verdieping en het hele jaar geopend vanaf 7 uur. 

▪ Uitverkoop en kortingsacties voor vroege vogels worden gehouden vóór 9 uur of eerder om aan te 

sluiten bij de gewoonten van de senioren. 

▪ Er wordt regelmatig 'Grand Generation' gehouden waarbij klanten van 55 jaar en ouder korting krijgen. 

▪ Er zijn ook speciale verdiepingen voor ouderen met een bank, een café, een cultureel centrum, een 

auditiezaal voor muziekinstrumenten, een revalidatiecentrum en een fitnessruimte voor hen. 

▪ Aangewezen personeel ter plaatse om het 'leeftijdsvriendelijke' concept en de bijbehorende 

voorzieningen te introduceren en uit te leggen aan bezoekers. 

Leeftijdsvriendelijk interieur: 

▪ Vertraag de snelheid van roltrappen. 

▪ De gangen zijn breder. Het 180 meter lange overdekte wandelpad met slipvaste matten moedigt ouderen 

aan om te bewegen. 

▪ In elke toiletruimte is een krukhouder aangebracht. 

▪ In de boekwinkel zijn leesbrillen en banken beschikbaar voor gebruik door klanten. 

▪ Schappen zijn verlaagd in de supermarkt en geëtiketteerd met vergrote lettertypen. 

▪ Winkelwagentjes zijn gemaakt van aluminium in plaats van staal, waardoor ze 30% lichter zijn dan traditionele 

wagentjes. Ze kunnen gemakkelijk worden geduwd en 360 graden draaien. 

Afstemming op de smaken en behoeften van ouderen: 

▪ Merken en producten voorzien in de behoeften van oudere klanten, waaronder mode, sport, voeding, 

gezondheidszorg, dagelijkse goederen, enz. 

▪ De supermarkt verkoopt vooral gezond voedsel met minder suiker, zout en kruiden. Om tegemoet te komen 

aan de behoeften van senioren, alleenstaanden of stellen, biedt de supermarkt ook kleine porties of lichte 

portieverpakkingen aan. 

▪ Als achtergrondmuziek wordt een speciale selectie muziek en liedjes van de oudere generaties gebruikt. In 

het café worden vintage koffiezetapparaten gebruikt. 

▪ Om de lichamelijke en geestelijke gezondheid van ouderen te bevorderen, werkt de Mall samen met 

plaatselijke niet-gouvernementele organisaties om 's ochtends oefensessies voor ouderen te organiseren. Als 

onderdeel van deze initiatieven voor maatschappelijk verantwoord ondernemen moedigt het programma de 

ouderen ook aan om te sporten door supermarktpunten aan te bieden om cadeaus in te wisselen, waardoor 

ontspanning, vermaak en winkelen in één keer worden gecombineerd. 

 

RESULTATEN 

Wat heeft de maatregel opgeleverd? 

Deze plek wordt bezocht door veel ouderen. De Aeon Mall Kasai in Tokyo kan dienen als geavanceerd voorbeeld van 

het winkelcentrum van de toekomst. 

Is het een lopende activiteit, of is het afgerond? 

Ja, het is een doorlopende activiteit. 
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BRON 

https://www.jcafc-shoppingmalls.hk/en/charter/case 

TOEGANKELIJKHEID VAN TOILETTEN IN OPENBARE RUIMTEN 

 

PLAATS, LAND 

München, Duitsland 

 

ALGEMENE BESCHRIJVING 

Het aantal openbare toiletten in München is aanzienlijk toegenomen. Op basis van een aangepast criteriumsysteem 

was er behoefte aan openbare toiletten in in totaal 24 kleine en grote stadsparken in München. Deze toiletten werden 

ingevoerd door de bouwdienst van München in opdracht van de gemeenteraad van München. Vertegenwoordigers 

van groepen mensen met speciale behoeften werden betrokken bij de planning van de uitvoering van deze maatregel. 

 

BELANGRIJKSTE FEITEN  

Wie heeft deze maatregel ingevoerd? Wanneer?  

In een op 15 mei 2019 aangenomen resolutie heeft de plenaire vergadering van de gemeenteraad van München de 

bouwdienst onder meer opgedragen een reeks criteria te ontwikkelen om de behoefte aan toiletten in openbare 

ruimten te bepalen. Het doel was om het aantal openbare toiletten in München aanzienlijk uit te breiden en lacunes 

in het aanbod snel te dichten.  

Is het een particuliere of openbare maatregel?  

Het is een openbare maatregel, sinds de Raad van de stad München ermee begon.  

Wat is de context van dit voorbeeld? Vermeld de relevante politieke, sociaal-economische, technologische 

en/of geografische aspecten. 

Het stadsbestuur van München voerde deze maatregel in om drie belangrijke problemen aan te pakken. Ten eerste 

probeerden ze te voorzien in de behoefte aan toiletten op plaatsen waar die zeer beperkt toegankelijk waren. In feite 

bood geen enkel openbaar gebouw of voor het publiek toegankelijk terrein toiletten. Dit was het geval voor groene 

gebieden zoals parken, skateparken of speelplaatsen). Ten tweede probeerden ze aandacht te besteden aan de 

behoeften van kwetsbare groepen, in het bijzonder mensen met beperkte mobiliteit, ouders die voor hun kinderen 

moeten zorgen, of vrouwen die zich comfortabel en veilig willen voelen in openbare toiletten. Daarom installeerden 

ze ook luiertafels en noodoproepapparaten op. Het stadsbestuur zorgde er ook voor dat de directe buitenruimtes 's 

nachts altijd verlicht waren. Ten derde hechtten ze veel belang aan hoge hygiënische normen. Naast wastafels, 

zeepdispensers en handdrogers worden toiletcabines na elk bezoek automatisch schoongemaakt. Daarnaast worden 

regelmatig controles en extra schoonmaakbeurten uitgevoerd door schoonmaakpersoneel. 

Is het schaalbaar? (Is het voorbeeld uitgevoerd als een enkele praktijk, als dagelijkse praktijk of zelfs uitgerold 

naar andere gebieden?) 

Dankzij deze good practice en de gedetailleerde beschrijving ervan zal deze maatregel op passende wijze worden 

aangepast en ingevoerd in andere steden.  

https://www.jcafc-shoppingmalls.hk/en/charter/case
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UITVOERING  

Wat werd er gedaan en hoe?  

Er werd een reeks criteria opgesteld met speciale aandacht voor mensen met beperkte mobiliteit, voorzieningen voor 

ouders, behoeften van vrouwen en niet-commercieel gebruik van gebieden langs de Isar zoals skateparken, 

speelplaatsen, enz. De criteria werden vervolgens ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. De uitvoering 

volgde al snel.  

 

RESULTATEN  

Wat heeft de maatregel opgeleverd?  

Tot nu toe zijn acht van de 29 openbare toiletten gebouwd en zijn er nog vier gepland voor 2022. De andere zullen 

worden gebouwd na controle van de vraag naar en het succes van de bestaande. Omdat het project nog niet klaar 

is, is er nog geen eindevaluatie gemaakt.  

Is het een lopende activiteit, of is het afgerond?  

Nog niet alle 29 toiletten gebouwd zijn, loopt het project nog.  

   

BRONNEN  

https://stadt.muenchen.de/infos/oeffentliche-toiletten.html 

https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/5695178  
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FOTO 

 

Foto 16: © Christoph Mukherjee / HERING COMPANY GROUP 

DIE NETTE TOILETTE  

 

PLAATS, LAND 

Veel steden en dorpen in Duitsland en Zwitserland 

 

ALGEMENE BESCHRIJVING 

Omdat er vaak een gebrek is aan toiletten in de openbare ruimte, stelden de initiatiefnemers van 'Die Nette Toilette' 

zich ten doel in deze behoefte te voorzien. Dit gebeurde in de vorm van een app die een overzicht geeft van openbare 

toiletten in deelnemende bars, restaurants en openbare gebouwen, zodat mensen beter toegang hebben tot 

toiletten. De app biedt een platform voor samenwerking tussen eigenaren van bars en restaurants en het 

stadsbestuur. Deelnemende etablissementen stellen hun toiletten gratis beschikbaar voor niet-gasten, en in ruil 

daarvoor ontvangen ze een vergoeding voor hun kosten uit publieke middelen. Op deze manier bespaart de stad 

geld, worden de bars en restaurants gesteund, en hebben mensen meer toegang tot toiletten.  

 

BELANGRIJKSTE FEITEN  

Wie heeft deze maatregel ingevoerd? Wanneer?  

De app is in 2014 ontwikkeld door 'Die Nette Toilette' en in 2021 opnieuw ontworpen. 
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Is het een particuliere of openbare maatregel?  

De app wordt gedistribueerd door een particulier reclamebureau, maar gemeenten maken de app op lokaal niveau 

bekend en promoten hem. 

Wat is de context van dit voorbeeld? Vermeld de relevante politieke, sociaal-economische, technologische 

en/of geografische aspecten.  

Nieuwe openbare toiletten brengen hoge investeringen met zich mee voor steden, en de schoonmaak en het 

onderhoud ervan zijn enorm duur. Dit project verlaagt de kosten voor steden en kan lokale bars en restaurants 

ondersteunen. De app heeft een breed netwerk van toiletten in de stad gecreëerd dat beschikbaar is voor het grote 

publiek. 

Is het schaalbaar (Is het voorbeeld uitgevoerd als een enkele praktijk, als dagelijkse praktijk of zelfs uitgerold 

naar andere gebieden?)?   

Zeker omdat het een App is en niet gebonden aan de lokale omstandigheden van een stad of gemeente. Het is al 

toegepast in 339 steden en gemeenten in Duitsland en 12 in Zwitserland.  

 

UITVOERING  

Wat werd er gedaan en hoe?  

De eerste stap is meestal een besluit van een plaatselijke gemeenteraad om dit initiatief in de eigen stad uit te voeren. 

Dit wordt meestal gevolgd door een zoektocht naar restaurants en openbare gebouwen (centra voor 

volwassenenonderwijs, bibliotheken) die bereid zijn hun toiletten open te stellen voor het grote publiek. De dienst 

die belast is met openbare voorzieningen (het kan de dienst voor openbare orde zijn, de burgerlijke stand, het bureau 

voor onroerend goed, het bureau voor toerisme, de gemeenteraad, de burgemeester, de seniorenraad). Ten slotte 

bestellen de gemeenten flyers en stickers voor de deelnemende toiletaanbieders die een webcode ontvangen om de 

app in hun stad of gemeente te implementeren. 

 

 RESULTATEN 

Wat heeft de maatregel opgeleverd?  

Verschillende steden en gemeenten hebben zich al bij dit initiatief aangesloten en beschouwen het als een volledig 

succes, niet alleen vanwege de grotere beschikbaarheid van toiletten, maar ook uit toeristisch oogpunt. Bovendien 

profiteren winkels en restaurants van het project, zowel financieel en omdat ze zich beter kunnen profileren.  

Is het een lopende activiteit, of is het afgerond?  

Het gaat door, want steeds meer steden en gemeenten voeren dit project uit.  

   

BRONNEN  

https://www.die-nette-toilette.de 

 

https://www.die-nette-toilette.de/
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FOTO'S 

 

Afbeelding 17: Bron: www.die-nette-toilette.de, (c) STUDIOO GmbH 
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Bushaltes 

Bushaltes zijn een belangrijk onderdeel van de stedelijke infrastructuur. Ze laten een bepaalde buurt zien en kunnen 

dienen als informatiepunten.  

De rol van openbare communicatie is de laatste jaren toegenomen, vooral vanwege de noodzaak om de 

luchtvervuiling in steden, veroorzaakt door overmatig autogebruik, terug te dringen. Aantrekkelijke, toegankelijke en 

comfortabele bushaltes kunnen een geweldige manier zijn om het openbaar vervoer te bevorderen. 

In een inclusieve stad moet elke inwoner toegang hebben tot een bushalte op een loopafstand van maximaal 10 

minuten. 

Veiligheid is ook een belangrijk punt om rekening mee te houden als je denkt aan moderne bushaltes en openbaar 

vervoer. Slimme technologieën maken beter toezicht en een snelle reactie bij een incident mogelijk. Goede verlichting 

is ook essentieel bij het handhaven van veiligheid en comfort bij een bushalte. 

Transport for London heeft de online Design Guidance for Accessible Bus Stops opgesteld met aanbevelingen en 

richtlijnen voor het ontwerpen van toegankelijke bushalteomgevingen. De leidraad, die ook door andere organisaties 

kan worden gebruikt, kan hier worden gedownload:  

https://content.tfl.gov.uk/bus-stop-design-

guidance.pdf#:~:text=De%20Toegankelijke%20Bus%20Stop%20Ontwerp%20Richtlijn%20geeft%20aan,ontwerp%20

als%20als%20engineers%20ontwerpen%20busspecifieke%20infrastructuur. 

 

Foto 18: © Stichting Voorall, Den Haag 

De volgende lijst bevat maatregelen die de BIG Game karakters kunnen ondersteunen: 

▪ Slimme bushokjes, Worcester, UK (alle karakters) 

▪ Groene bushaltes, Siemiatycze, Polen (alle karakters) 

▪ Loopwagen- en rolstoeltraining, Hanau, Duitsland (Dennis) 

▪ Mobiliteit in inclusieve steden, Erlangen, Rostock, Schneverdingen, Schwäbisch Gmünd und 

Verbandsgemeinde Nieder-Olm, Duitsland (alle karakters). 

  

https://content.tfl.gov.uk/bus-stop-design-guidance.pdf#:~:text=The%20Accessible%20Bus%20Stop%20Design%20Guidance%20sets%20out,design%20as%20well%20as%20engineers%20designing%20bus-specific%20infrastructure
https://content.tfl.gov.uk/bus-stop-design-guidance.pdf#:~:text=The%20Accessible%20Bus%20Stop%20Design%20Guidance%20sets%20out,design%20as%20well%20as%20engineers%20designing%20bus-specific%20infrastructure
https://content.tfl.gov.uk/bus-stop-design-guidance.pdf#:~:text=The%20Accessible%20Bus%20Stop%20Design%20Guidance%20sets%20out,design%20as%20well%20as%20engineers%20designing%20bus-specific%20infrastructure
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SLIMME BUSHALTES 

 

PLAATS, LAND 

Worcester, UK 

 

ALGEMENE BESCHRIJVING 

Het zoeken naar hoogwaardig openbaar vervoer is geen nieuwe noodzaak. Burgers hebben het altijd nodig gehad 

en nu, met de zorg voor een gezonder milieu, is het opnieuw een belangrijke maatregel geworden voor 

koolstofvermindering. Daartoe moet het openbaar vervoer veilig en toegankelijk zijn. Bovendien moeten bushaltes 

worden aangepast en informatief worden. Gebruikers moeten weten welke bussen stoppen en hoe laat. Ze moeten 

zich veilig en beschermd voelen, vooral degenen met kinderen. 

Om in deze behoefte te voorzien heeft Worcester slimme bushokjes gemaakt van recycleerbare materialen die 

beschermen tegen regen, maar ook een antibacteriële behandeling hebben ondergaan om hun veiligheid en netheid 

te garanderen. De abri's zijn geschikt voor jongeren en ouderen. Er is voldoende ruimte voor kinderwagens, en fietsen 

kunnen er worden achtergelaten. Het interactieve scherm geeft passagiers de nodige informatie over de bussen en 

plaatsen die het dichtst bij de bushaltes liggen. 

Met realtime passagiersinformatie in en op de abri's en grote interactieve displays geven deze slimme hubs de 

reizigers alle informatie die ze nodig hebben voor hun reis. Slimme verlichting, geïntegreerde CCTV's, 

graffitibestendige materialen en antibacteriële coating bieden reizigers ook een nieuw niveau van veiligheid en 

beveiliging. 

Elke hub is voorzien van belangrijke duurzame technologie, ontworpen om het net-nul en geaggregeerde 

energiebeleid van Worcester te ondersteunen. Elk onderkomen wordt gedeeltelijk aangedreven door twee 

zonnepanelen en een verticale windturbine, is gemaakt van gerecyclede flessen en kan aan het eind van zijn 

levensduur volledig worden gerecycled. 

 

BELANGRIJKSTE FEITEN 

Wie heeft deze maatregel ingevoerd? Wanneer? 

De gemeente Worcester, VK. 

Is het een particuliere of openbare maatregel? 

Een openbare maatregel. 

Wat is de context van dit voorbeeld? Vermeld de relevante politieke, sociaal-economische, technologische 

en/of geografische aspecten. 

De maatregel is ontwikkeld om een gezonde en leeftijdsvriendelijke omgeving te ontwikkelen. Bovendien maakt de 

zorg voor het milieu de maatregel vernieuwend.  

Is het schaalbaar (Is het voorbeeld uitgevoerd als een enkele praktijk, als dagelijkse praktijk of zelfs uitgerold 

naar andere gebieden?)?  
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Ja, het is schaalbaar, maar het werd tot nu toe geïmplementeerd als een enkele praktijk. 

 

UITVOERING 

Wat werd er gedaan en hoe? 

Slimme bushokjes aangedreven door windturbines met slimme verlichting en innovatieve interactieve schermen. De 

abri's hebben antibacteriële behandelingen ondergaan en zijn gemaakt van gerecyclede flessen. 

 

RESULTATEN 

Wat heeft de maatregel opgeleverd? 

De resulterende ruimte is vriendelijk voor alle leeftijden. 

Is het een lopende activiteit, of is het afgerond? 

Het is een doorlopende activiteit die wordt uitgevoerd in Worcester, VK. De bouw van de bushokjes begon in 

september 2021. 

 

BRON 

https://www.intelligenttransport.com/transport-news/128702/smart-bus-shelters-worcester-uk/  

 

FOTO 

  

Afbeelding 19: Bron: www.intelligenttransport.com/transport-news/128702/smart-bus-shelters-worcester-uk 
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GROENE BUSHALTES 

 

PLAATS, LAND 

Siemiatycze, Polen 

 

ALGEMENE BESCHRIJVING 

'Levende bushaltes ˗ Moderne ecologische oplossingen' is de naam van een klein groen architectuurproject dat in 

2017 werd uitgevoerd in Siemiatycze, een kleine stad in Oost-Polen. Als onderdeel van dit project werden in het 

stadscentrum twee bushokjes gebouwd met een modern karakter en nieuwe passagiersvriendelijke functies in 

vergelijking met traditionele bushokjes.  

Met groen bedekte bushokjes zijn een innovatieve manier om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. De planten 

die de bushokjes bedekken filteren de lucht en helpen de luchtvervuiling te verminderen. Ze zijn ook een manier om 

de luchttemperatuur te reguleren. Op warme dagen biedt de begroeiing beschutting, geeft schaduw en laat 

passagiers zich ontspannen. Bushaltedaken vangen ook regenwater op, waardoor ze gemakkelijker te onderhouden 

zijn en de exploitatiekosten dalen. Naar verwachting zullen de groene daken ook nuttige bestuivende insecten 

aantrekken. De levende bushaltes in Siemiatycze hebben ook nog een andere functie - ze geven informatie over het 

milieu en de natuur. 

BELANGRIJKSTE FEITEN 

Wie heeft deze maatregel ingevoerd? Wanneer? 

De gemeente Siemiatycze. 

Is het een particuliere of openbare maatregel? 

Het is een openbare maatregel. 

Wat is de context van dit voorbeeld? Vermeld de relevante politieke, sociaal-economische, technologische 

en/of geografische aspecten. 

Siemiatycze was de eerste gemeente in Polen waar dergelijke bushaltes werden gebouwd. Ze hebben een enorm 

educatief effect omdat ze grote borden bevatten met informatie over het milieu en klimaatverandering. Deze 

bushaltes hebben Siemiatycze zeer bekend gemaakt en hebben een enorm marketingbereik gehad.  

Is het schaalbaar (Is het voorbeeld uitgevoerd als een enkele praktijk, als dagelijkse praktijk of zelfs uitgerold 

naar andere gebieden?)?  

Ja, het is schaalbaar. Verschillende andere steden hebben al soortgelijke bushaltes gebouwd, en vele andere zijn van 

plan dit voorbeeld te volgen.  

 

UITVOERING 

Wat werd er gedaan en hoe? 

Het project om groene bushaltes in de stadsruimte te introduceren werd uitgevoerd van maart tot juni 2017.   
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De bushaltes hebben een zeer moderne structuur die is geïnspireerd op oplossingen die in Scandinavische steden 

worden gebruikt. De kern van de constructie bestaat uit stalen frames met daarop geplaatste houten panelen en 

kisten. De essentie van deze oplossing is de begroeiing op de structurele elementen van de bushaltes. Er zijn klimop, 

kleurrijke struiken en bloemen. Het groen is zo gekozen dat de planten elkaar aanvullen en met de seizoenen van 

uiterlijk veranderen. 's Nachts worden de bushaltes verlicht door LED-lampen. 

Om het groen in goede conditie te houden worden basisonderhoudstaken als bemesten, water geven en onkruid 

wieden uitgevoerd. Als de planten dat nodig hebben, worden ze gesnoeid om ze te beschermen tegen ziekten en 

plagen. 

De twee bushaltes kosten 70.000 PLN. 

 

RESULTATEN 

Wat heeft de maatregel opgeleverd? 

Siemiatycze is een van de eerste steden in Polen met groene bushaltes. De bushokjes met planten en bloemen zijn 

een pronkstuk van de stad geworden en een esthetische verbetering van de stedelijke ruimte. Het project "Levende 

bushaltes - Moderne ecologische oplossingen" kan als inspiratie dienen voor andere Poolse steden wat betreft het 

gebruik van groene infrastructuur voor klimaatbescherming en aanpassing aan klimaatverandering. Het is ook een 

goed voorbeeld van betrokkenheid van de lokale overheid bij de verbetering van het milieu en de levenskwaliteit van 

haar inwoners. 

Is het een lopende activiteit, of is het afgerond? 

Het is een lopende activiteit. De aanleg van meer groene bushaltes in Siematycze en andere steden is gepland. 

 

BRON 

https://klimada2.ios.gov.pl/dobra-praktyka/zyjace-przystanki-w-siemiatyczach/ 

FOTO 

 

Afbeelding 20 https://klimada2.ios.gov.pl/dobra-praktyka/zyjace-przystanki-w-siemiatyczach/#&gid=1&pid=2 

https://klimada2.ios.gov.pl/dobra-praktyka/zyjace-przystanki-w-siemiatyczach/
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TRAINING VOOR WANDELAARS EN ROLSTOELEN 

 

PLAATS, LAND 

Hanau, Duitsland 

 

ALGEMENE BESCHRIJVING  

Een training voor mensen met rollators en rolstoelen op wielen om het in- en uitstappen van bussen te oefenen, 

rollators veilig op te bergen aan boord, veiligheidsgordels te gebruiken, en te oefenen hoe je veilig kunt blijven terwijl 

de bus bijvoorbeeld hard remt. 

 

BELANGRIJKSTE FEITEN  

Wie heeft deze maatregel ingevoerd? Wanneer?  

Dit initiatief in Hanau werd in 2018 binnen het project Erasmus+ Mobility Scouts gelanceerd door de Seniorenraad 

en werd zeer goed ontvangen.  

Is het een particuliere of openbare maatregel?  

Dit is een openbaar aanbod onder de paraplu van de werkgroep Mobiliteit van de Seniorenraad en het 

Seniorenbureau van de stad Hanau. 

Wat is de context van dit voorbeeld? Vermeld de relevante politieke, sociaal-economische, technologische 

en/of geografische aspecten.  

Deelnemers aan een training over mobiliteit en leeftijdsvriendelijke steden erkenden de behoefte van ouderen met 

mobiliteitsproblemen om gebruik te maken van het openbaar vervoer en lanceerden het initiatief 'Rollatortaining'. 

Het doel van de training is om mensen zich veiliger te laten voelen bij het gebruik van bussen. 

Is het schaalbaar (Is het voorbeeld uitgevoerd als een enkele praktijk, als dagelijkse praktijk of zelfs uitgerold 

naar andere gebieden?)?   

Dit modelinitiatief werd een terugkerend aanbod dat in alle stadsdelen toegankelijk was. Potentiële deelnemers 

werden op het aanbod gewezen door het Seniorenbureau via flyers en posters op bussen. 

 

UITVOERING  

Wat werd er gedaan en hoe?  

Organisatie en registratie werden gedaan door het Seniorenbureau van de stad Hanau.  

De deelnemers kregen een uitgebreide veiligheidstraining. Een medewerker van het vervoersbedrijf legde precies uit 

waar je op moet letten, bijvoorbeeld bij het instappen in een bus of als de chauffeur al was gaan rijden terwijl de 

passagiers nog niet zaten. Ook kon worden geoefend met het vastmaken van de veiligheidsgordels met de rolstoel 
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en het veilig opbergen van de rollator. Hetzelfde gold voor het juiste gedrag bij een noodstop. Bij elke training was 

steeds een vertegenwoordiger van de Seniorenraad aanwezig. 

RESULTATEN  

Wat heeft de maatregel opgeleverd?  

Sinds de Coronapandemie bestaat het aanbod niet meer. Op dit moment is het nog niet zeker of de training opnieuw 

zal worden aangeboden, omdat de Seniorenraad in 2021 opnieuw is gevormd.   

Is het een lopende activiteit, of is het afgerond? 

In principe is het een doorlopend initiatief. 

 

BRON: 

https://www.rmv.de/c/en/services/contact/mobility-training/  

https://www.hanau.de/mam/vk/2020/06_finale_freigabe_hsb_flyer_rollatorenschulung.pdf   

http://www.mobility-scouts.eu/wp-content/uploads/2018/05/Toolkit.pdf   
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HET "KOMMUNE INKLUSIV" INITIATIEF & MOBILITEIT VOOR IEDEREEN 

 

PLAATS, LAND 

Erlangen, Rostock, Schneverdingen, Schwäbisch Gmünd und Verbandsgemeinde Nieder-Olm, Duitsland 

 

ALGEMENE BESCHRIJVING 

Met het landelijke initiatief 'Kommune Inklusiv' (Inclusieve Gemeente) willen de sociale loterij Aktion Mensch en vijf 

modelgemeenten lokale samenlevingen inclusiever maken. Het doel is dat iedereen met gelijke rechten en 

zelfbeschikking als vanzelfsprekend kan deelnemen aan het sociale leven in steden en gemeenten. 

 

BELANGRIJKSTE FEITEN  

Wie heeft deze maatregel ingevoerd? Wanneer?  

In 2016 zocht de sociale loterij Aktion Mensch in een openbare oproep naar modelsteden en -gemeenten. 129 

gemeenten meldden zich aan. Samen plannen de lokale actoren projecten, maatregelen en instrumenten om 

inclusieve samenlevingen te creëren. Ze voeren samen oplossingen uit en werken eraan dat deze een blijvend effect 

hebben en dat het succes blijvend is. 

Is het een particuliere of openbare maatregel?  

Beide. Aktion Mensch is de grootste particuliere financieringsorganisatie in Duitsland en steunt sociale projecten voor 

mensen met en zonder handicap. Zij werkt nauw samen met openbare instellingen zoals ministeries en universiteiten. 

Deelnemende gemeenten zijn overheidsinstanties. 

Wat is de context van dit voorbeeld? Vermeld de relevante politieke, sociaal-economische, technologische 

en/of geografische aspecten.  

Kommune Inklusiv is gestart omdat Aktion Mensch zich ten doel heeft gesteld inclusie te implementeren en de 

participatie van haar doelgroepen te bevorderen. Volgens hen is dit vooral relevant waar mensen samen wonen, 

werken en hun vrije tijd doorbrengen. Daarom hebben ze, na gesprekken met gemeentelijke vertegenwoordigers en 

organisaties voor maatschappelijk werk, dit initiatief uitgerold om op lokaal niveau een verschil te maken. 

Is het schaalbaar? (Is het voorbeeld uitgevoerd als een enkele praktijk, als dagelijkse praktijk of zelfs uitgerold 

naar andere gebieden?) 

Het modelproject eindigt in 2023, maar de sociale loterij steunt ook projecten in andere steden en er kunnen ook 

nieuwe voorstellen bij hen ingediend worden.  

   

UITVOERING  

Wat werd er gedaan en hoe?  

De modelgemeenten voerden verschillende projecten uit. In de modelgemeente Erlangen werden bijvoorbeeld de 

werkgroep eenzaamheid en een smartphone- en tabletcursus voor senioren met een gehoorbeperking opgezet. 
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In alle modelgemeenten werden de projecten uitgevoerd door samen met de lokale actoren heterogene netwerken 

op te bouwen. Participatie en empowerment van alle actoren spelen hierbij een grote rol. 

De sociale loterij ondersteunt het werk op lokaal niveau niet alleen financieel, maar ook met trainingen, 

procesondersteuning en mogelijkheden om ideeën uit te wisselen met andere gemeenten. 

  

RESULTATEN  

Wat heeft de maatregel opgeleverd?  

Andere steden en gemeenten kunnen hun voordeel doen met de bevindingen van de modelgemeenten. Zo zijn de 

ervaringen van het Kommune Inklusiv-initiatief verwerkt in de handleiding voor de praktische uitvoering van 

inclusieve gemeenten (beschikbaar in het Duits): https://www.aktion-mensch.de/kommune-inklusiv/praxis-

handbuch-inklusion 

Een van de uitkomsten is de checklist van welke aspecten van mobiliteit in inclusieve steden in aanmerking moeten 

worden genomen (mensen met mobiliteitsproblemen, handicaps en kleine kinderen): 

In een inclusieve gemeente ziet mobiliteit er als volgt uit: 

▪ Voet- en fietspaden zijn voldoende breed en veilig. Ze hebben lagere stoepranden, een 

geleidingssysteem voor blinden, en zijn in goede staat. Ze zijn vrij van geparkeerde auto's, bouwplaatsen 

of vuilnisbakken. Mensen met kinderwagens, rolstoelen, rollators of op driewielers kunnen overal zonder 

problemen door. 

▪ Bus- en treinhaltes zijn drempelvrij: dienstregelingen, aankomsttijden en vertragingen worden 

weergegeven op grote informatieborden. Er zijn ook aankondigingen via luidsprekers, en eenvoudig te 

gebruiken apps voor mobiele telefoons bieden extra ondersteuning. 

▪ Iedereen kan zonder problemen in bussen en treinen stappen: de deuren zijn breed en instappen kan op 

stoeprandhoogte. 

▪ Er is iemand om iedereen die een escorte nodig heeft op weg te helpen. 

▪ Trams en bussen van voldoende grootte zijn betrouwbaar en rijden minstens twee keer per uur, zelfs op 

het platteland en in het weekend. Waar treinen en grote lijnbussen niet komen omdat het economisch 

niet rendabel is, zijn kleinere voertuigen in gebruik: elektrische minibussen, waaronder autonome, rijden 

naar afgelegen plaatsen. 

▪ In steden zijn kleine elektrische voertuigen beschikbaar die gebruikt worden als taxi. 

▪ Het openbaar vervoer wordt aangevuld met andere milieuvriendelijke vervoersmiddelen, zoals autodelen 

of huurfietsen. Deze zijn beschikbaar op openbare stations in de stad en ook op het platteland. 

▪ Er zijn voldoende parkeerplaatsen voor gehandicapten en voor gezinnen met kleine kinderen. Andere 

automobilisten zijn voorzichtig en laten plaatsen vrij. Iedereen kan zijn auto en fiets parkeren op zichtbare 

en goed verlichte plaatsen." (Aktion Mensch: 10 Ideen für eine inklusive Stadt) 

Als modelproject voor een inclusieve samenleving is Kommune Inklusiv wetenschappelijk begeleid door onderzoekers 

van de universiteiten van Frankfurt/Main en Marburg, die het effect van de initiatieven evalueren. 

Is het een lopende activiteit, of is het afgerond?  

Aktion Mensch zal de modelgemeenten Erlangen, Rostock, Schneverdingen, Schwäbisch Gmünd en 

Verbandsgemeinde Nieder-Olm tot eind juni 2023 ondersteunen. 
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 BRONNEN  

https://www.aktion-mensch.de/kommune-inklusiv  

Brochure over de wetenschappelijke monitoring (in het Duits): https://delivery-aktion-

mensch.stylelabs.cloud/api/public/content/wissenschaftliche-begleitung-kommune-inklusiv.pdf?v=336ace18  

Wetenschappelijke begeleiding: https://www.aktion-mensch.de/kommune-inklusiv/initiative-kommune-

inklusiv/wissenschaftliche-begleitung 

Aktion Mensch: 10 Ideen für eine inklusive Stadt (in het Duits): https://www.aktion-mensch.de/kommune-

inklusiv/praxis-handbuch-inklusion/verstetigung/vision-inklusive-stadt/entwuerfe-visionen   
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Gezondheids- en sociale centra 

Volgens het kader van de 15-minutenstad moet elke inwoner de mogelijkheid hebben om binnen een straal van 

vijftien minuten, te voet of op de fiets, in zijn behoefte aan primaire gezondheidszorg te voorzien. Met andere 

woorden, in elke wijk moet toegang tot primaire gezondheidszorg worden geboden. In brede kring wordt erkend dat 

de primaire gezondheidszorg de "voordeur" van de gezondheidsstelsels is en de basis vormt voor de versterking van 

essentiële volksgezondheidsfuncties om crises zoals COVID-19 het hoofd te bieden. 

Sociale centra worden steeds belangrijker in inclusieve steden. Er worden steeds vaker ruimtes gecreëerd waar 

inwoners elkaar kunnen ontmoeten en socialiseren. Een heel goed voorbeeld zijn bibliotheken, die zich hebben 

ontwikkeld van rustige leesplekken tot levendige plaatsen van gemeenschappelijke interactie en uitwisseling. 

Hier vind je enkele interessante voorbeelden van gezondheids- en sociale oplossingen: 

▪ Irish Men's Sheds Association, meer dan 400 locaties in het hele land, Ierland  

▪ Stichting Buddy Netwerk, Nederland (Stichting Buddynetwerk) (alle karakters) 

▪ Een vriendelijke bibliotheek voor alleenstaande vaders (alle karakters) 

▪ Familiebordspel dat mensen met dementie activeert en familie integreert, Polen (Ewa, Waldemar en 

zijn dochter, Peter) 

▪ Films voor mensen met dementie, Duitsland (Ewa) 
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IERSE VERENIGING VAN MEN’S SHEDS 

 

PLAATS, LAND  

Meer dan 400 locaties in het hele land, Ierland 

 

ALGEMENE BESCHRIJVING 

Men's Sheds bieden een holistische, niet-klinische hulpbron ter ondersteuning van een positieve lichamelijke, 

geestelijke, sociale en spirituele gezondheid. De vereniging werkt samen met plaatselijke mannen op een gastvrije, 

ondersteunende, doelgerichte manier. Men’s Sheds zijn informele omgevingen die uniek zijn in hun gemeenschap. 

Sommige herbergen sociale bijeenkomsten, andere bieden sportprogramma's, weer andere bieden de mogelijkheid 

om een nieuwe vaardigheid te ontwikkelen, bijv. een boot bouwen, fotografie- en kunstlessen geven, digitale 

vaardigheden aanleren, meubels leren repareren of metaal- en houtbewerking, wandelgroepen organiseren, enz.  

 

BELANGRIJKSTE FEITEN  

Wie heeft deze maatregel ingevoerd? Wanneer?  

De Men's Sheds begonnen als proefproject in 2009. Een landelijke vereniging, de Irish Men's Shed Association, werd 

twee jaar later opgericht na het succes en de snelle uitbreiding van het project. Deze vereniging was geïnspireerd 

door een bestaand Men's Sheds programma dat al succesvol was in Australië. De Ierse president, Michael D. Higgins, 

is sinds 2013 beschermheer van de Ierse Men's Shed Association. In 2018 ontving de Association een Europese 

Burgerprijs. In 2019/2020 werd ze geselecteerd als een van de twaalf kampioenen van de Ierse regering op het gebied 

van duurzame ontwikkelingsdoelen.  

Is het een particuliere of openbare maatregel?  

Dit is een non-profit organisatie die op lokaal niveau vrijwilligers inzet. De nationale organisatie wordt gefinancierd 

door de regering van Ierland via het Department of Rural and Community Development.  

Wat is de context van dit voorbeeld ? Vermeld de relevante politieke, sociaal-economische, technologische 

en/of geografische aspecten.  

Men's Sheds "streeft naar een toekomst waarin alle mannen de mogelijkheid hebben om hun welzijn op hun eigen 

voorwaarden en binnen hun eigen gemeenschap te handhaven en te verbeteren. " Het project is beschikbaar in 

meerdere gemeenschappen in het hele land (meer dan 400). Mensen kunnen sociaal voorgeschreven worden om lid 

te worden van hun plaatselijke Men's Shed of ze kunnen ervoor kiezen om lid te worden als het hen aanspreekt. Elke 

Men's Shed is uniek en binnen de Shed zelf wordt een grote verscheidenheid aan projecten aangeboden. De 

aangeboden activiteiten zijn bedoeld om betrokkenheid en vriendschap te bevorderen, isolement en eenzaamheid 

te bestrijden en andere sociale voordelen te behalen. Sommige Men's Sheds bieden lichamelijke activiteiten, gezond 

koken, of soortgelijke activiteiten ter verbetering van gezondheid en welzijn.  Een aantal rapporten over de 

gezondheid en het welzijn van mannen benadrukt de voordelen van Men's Sheds. Sheds for Life is een project dat 

ondersteund wordt door het HSE (Health Services Executive) Health Ireland Framework en Health Ireland Men 2017-

2019 National Men's Health Action Plan. Het "is een innovatieve aanpak die inspeelt op de toenemende vraag naar 

genderspecifieke gezondheidsbevorderingsprogramma's die gericht zijn op verandering van levensstijl en 

gezondheidsgedrag bij mannen. " (https://menssheds.ie/information-for-health-professionals/) 
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Is het schaalbaar? (Is het voorbeeld uitgevoerd als een enkele praktijk, als dagelijkse praktijk of zelfs uitgerold 

naar andere gebieden?) 

Wat begon als een proefproject in Tipperary, Ierland, is nu uitgegroeid tot meer dan 360 Men's Sheds in de Republiek 

Ierland en meer dan 450 Men's Sheds op het eiland Ierland met meer dan 12.000 mannen die wekelijks een bezoek 

brengen. Dit project is gebaseerd op een project uit Australië en kan ook in andere landen worden overgenomen.  

  

UITVOERING  

Wat werd er gedaan en hoe?  

De National Irish Men's Sheds Association vertegenwoordigt en ondersteunt plaatselijke Men's Sheds en vrijwilligers. 

Ze doet dit door het aanbieden van richtlijnen, middelen en informatie, het delen van nieuws, het ontwikkelen van 

partnerschappen en het verlenen van algemene ondersteuning. Als een gemeenschap een Men’s Shed wil 

organiseren, kan ze contact opnemen met de National Association, die begeleiding en hulpmiddelen biedt bij het 

opzetten ervan, inclusief de wettelijk vereiste documentatie (ze hebben bijv. voorbeeldstatuten). De National 

Association heeft een ondersteuningsteam dat middelen en hulp biedt over hoe een Shed te runnen, hoe 

vergaderingen voor te zitten, hoe een verzekering voor de Shed te krijgen etc. (zie https://menssheds.ie/setting-up-

a-shed/). Via nationale sociale mediakanalen en een nationale website zijn de verschillende Men's Sheds met elkaar 

verbonden en kunnen ze informatie uitwisselen.  

  

RESULTATEN  

Wat heeft de maatregel opgeleverd?  

De gezondheid van de mannen is op verschillende niveaus verbeterd, zowel lichamelijk als psychisch. Bovendien is 

de algemene kennis over verschillende gezondheidsthema's uitgebreid.  

Is het een lopende activiteit, of is het afgerond?  

Dit is een doorlopend project op meerdere locaties. Het activiteitenaanbod in Men's Sheds is zeer divers. Soms bieden 

Men's Sheds uit meer dan één plaats of binnen een regio groepsactiviteiten aan die de betrokkenheid verbreden tot 

buiten de plaatselijke Men's Shed.  

    

BRONNEN  

https://menssheds.ie/ 

https://www.facebook.com/irishmensshedsassociation  

https://menssheds.ie/wp-content/uploads/2021/06/Sheds-for-Life-impact-report-june-21.pdf 

https://youtu.be/znE2iopfJAU 

https://youtu.be/oHnPrrtyY-0  

https://menssheds.ie/covid-guidelines/?fbclid=IwAR1XPTMxlA4W-

qlR8i1dIYS0Mrerjo_hq5FZVltk3hQbYgVfgIgaZ26c2u4 

https://menssheds.ie/information-for-health-professionals/ 
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https://menssheds.ie/setting-up-a-shed/ 

https://www.facebook.com/245895395916071/photos/a.246459842526293/1309217666250500/  

https://youtu.be/-ety268zRIQ 

https://youtu.be/R3la_cXRVzs  

  

Het volledige verslag over de resultaten is hier beschikbaar https://menssheds.ie/wp-

content/uploads/2021/06/Sheds-for-Life-impact-report-june-21.pdf  

Voor het lanceringswebinar zie: https://youtu.be/znE2iopfJAU 
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STICHTING BUDDYNETWERK 

 

LOCATIE 

Nederland 

 

ALGEMENE BESCHRIJVING  

De stichting Buddy Netwerk koppelt vrijwilligers (Buddies) aan volwassenen of jongeren tussen de 5 en 18 jaar met 

een chronische en/of levensbedreigende ziekte, volwassenen die lijden aan dementie of zich eenzaam voelen, of een 

zeer klein sociaal netwerk hebben of slechtziend zijn. Buddies zijn Nederlandse burgers die als vrijwilliger deze 

mensen ondersteunen en helpen op voornamelijk één-op-één basis. Buddies bieden een luisterend oor, oprechte 

betrokkenheid en tijd en aandacht voor zowel alledaagse als meer bijzondere zorgen. Het doel van het Netwerk is 

het bieden van informele zorg. 

 

BELANGRIJKSTE FEITEN 

Wie heeft deze maatregel ingevoerd? Wanneer? 

Buddies worden aan mensen gekoppeld door de Buddy Network Foundation, een professionele 

vrijwilligersorganisatie die in 1988 is opgericht. 

Is het een particuliere of openbare maatregel? 

Een stichting ondersteund door verschillende fondsen. 

Wat is de context van dit voorbeeld? Vermeld de relevante politieke, sociaal-economische, technologische 

en/of geografische aspecten. 

De verwachting is dat een toenemend aantal ouderen thuis ouder wordt. In Nederland zijn de afgelopen jaren veel 

verzorgingshuizen uitgefaseerd, waardoor een kloof is ontstaan tussen "ageing in place" en institutionele zorg. De 

meeste ouderen, vooral degenen die zelfstandig wonen, hebben geen behoefte aan voortdurende zorg en 

ondersteuning. Thuis ouder worden kan echter leiden tot extreem isolement.  

Is het schaalbaar? (Is het voorbeeld uitgevoerd als een enkele praktijk, als dagelijkse praktijk of zelfs uitgerold 

naar andere gebieden?) 

De Stichting Buddy Netwerk werkt in verschillende steden. In Nederland zijn er verschillende buddyprojecten. 

 

UITVOERING 

Wat werd er gedaan en hoe? 

De Stichting Buddy Netwerk koppelt vrijwilligers (Buddies) aan zowel volwassenen of jongeren tussen de 5 en 18 jaar 

met een chronische en/of levensbedreigende ziekte, volwassenen die lijden aan dementie of zich eenzaam voelen, of 

een zeer klein sociaal netwerk hebben of slechtziend zijn. De Stichting traint en begeleidt de vrijwilligers tijdens het 

proces. Vrijwilligers verbinden zich voor minstens een jaar en tussen de twee en vier uur per twee weken. 
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RESULTATEN 

Wat heeft de maatregel opgeleverd? 

Het doel is persoonlijk contact en om aandacht te besteden aan wat - op dat moment - belangrijk is voor de cliënt. 

Naast deze aandacht voor de beleving van bijvoorbeeld een ziekte of eenzaamheid, is er de mogelijkheid om 

gezamenlijke activiteiten te ondernemen, waardoor het sociale netwerk en de sociale betrokkenheid van de cliënt 

worden versterkt en verbreed.  

Is het een lopende activiteit, of is het afgerond?  

Dit is een doorlopend project. 

 

BRON 

https://www.buddynetwerk.nl/ 

 

 

  

https://www.buddynetwerk.nl/
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EEN VRIENDELIJKE BIBLIOTHEEK OM ALLEENSTAANDE VADERS TE 

ONTVANGEN  

 

PLAATS, LAND 

Aarhus, Denemarken 

 

ALGEMENE BESCHRIJVING 

Vaak willen ouders socialiseren of op zoek gaan naar aangename plekken om kunst te zien, mensen te ontmoeten of 

een boek te lezen. Bibliotheken zijn ruimtes waar ze dit soort dingen kunnen vinden. Deze plekken moeten 

toegankelijk zijn voor iedereen, bijvoorbeeld voor mensen met kleine kinderen. Een ruimte om een kinderwagen 

achter te laten of een rustige plek als een baby begint te huilen is dan belangrijk. 

De bibliotheek van Dokk1 is een centrum voor kennis en cultuur dat een verscheidenheid aan media in genres en 

formaten verspreidt en tot leven brengt. De bibliotheek is het huis van de burger. Dokk1 heeft tal van faciliteiten voor 

sociale activiteiten, verenigingsactiviteiten en netwerken. Met zijn projectkamers, studiecellen, media, café, leslokalen, 

zalen, activiteiten en multifunctionele ruimtes, en niet te vergeten de vele informele open ruimtes, is het gebouw een 

flexibele en dynamische vrijplaats voor iedereen die op zoek is naar kennis, inspiratie en persoonlijke ontwikkeling, 

d.w.z. een open en toegankelijke leeromgeving die democratie en gemeenschapszin bevordert. 

In elke fase van de ontwikkeling van Dokk1 heeft toegankelijkheid hoge prioriteit gekregen. Dat geldt voor de fysieke 

toegankelijkheid, het interieur, de inrichting, en niet in de laatste plaats het gebruik van nieuwe technologie. Om die 

reden is het geen enkel probleem om er met een kinderwagen heen te gaan. 

Deze bibliotheek biedt een aantal terugkerende evenementen voor kinderen en gezinnen. Een daarvan is de Papa's 

Speelgroep, een plek waar vaders en hun 0-3 jarigen elkaar kunnen ontmoeten en geïnspireerd kunnen worden voor 

nieuwe ideeën over activiteiten.  De bibliotheek biedt verschillende activiteiten voor baby's en kinderen, met speciale 

plekken waar ouders kunnen blijven en met hen kunnen spelen zonder andere mensen te storen. 

Een ander verschil is dat de bouw van het gebouw en de bijbehorende diensten tot stand kwam na discussie met de 

lokale bevolking om hun wensen en behoeften in kaart te brengen en deze mee te nemen in het ontwerp. 

 

BELANGRIJKSTE FEITEN 

Wie heeft deze maatregel ingevoerd? Wanneer? 

Gemeente Aarhus, 2015. 

Is het een particuliere of openbare maatregel? 

Een openbare maatregel. 

Wat is de context van dit voorbeeld? Vermeld de relevante politieke, sociaal-economische, technologische 

en/of geografische aspecten. 

Het idee om deze ruimte te creëren werd geïnspireerd door de good practice van het bouwen van gezonde en 

vriendelijke omgevingen voor alle leeftijden. De bibliotheek is een grote ruimte met talrijke diensten en staat echt 
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open voor iedereen in de gemeenschap. Alle ontwerpprincipes en oplossingen zijn daarom ontwikkeld met als doel 

vrije en gelijke toegang voor iedereen. 

Het is opgezet als een stedelijke ruimte voor uitwisseling en het delen van kennis. Dokk1 biedt ruimte voor 

contemplatie en kennis. Het is een aantrekkelijk, intelligent en interactief gebouw dat het verlangen om te leren en 

te ervaren ondersteunt. 

Is het schaalbaar? (Is het voorbeeld uitgevoerd als een enkele praktijk, als dagelijkse praktijk of zelfs uitgerold 

naar andere gebieden?) 

Ja, het idee erachter is schaalbaar. Er is enorm geïnvesteerd in de bibliotheek van Aarhus. De aangeboden dienst, 

namelijk een dag voor alleenstaande vaders om ervaringen en activiteiten met hun kinderen uit te wisselen, staat 

centraal in deze good practice. Andere punten zijn echter ook heel belangrijk, want luisteren naar mensen, hun 

behoeften kennen en waar mogelijk oplossingen implementeren is een goed voorbeeld voor andere soortgelijke 

sociale centra. Het is geen toeval dat er een plek is ontstaan waar alleenstaande vaders ervaringen kunnen uitwisselen 

en met hun kinderen kunnen spelen. 

 

UITVOERING 

Wat werd er gedaan en hoe? 

Een vriendelijke omgeving voor alle leeftijden, waar kinderwagens gemakkelijk te manoeuvreren zijn en ruimte om 

ze te parkeren. Diensten die voldoen aan de behoeften van de bevolking, waaronder een dag waarop alleenstaande 

vaders elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen en activiteiten met hun kinderen kunnen delen. 

 

RESULTATEN 

Wat heeft de maatregel opgeleverd? 

Het resultaat is een ruimte die vriendelijk is voor alle leeftijden. 

Is het een lopende activiteit, of is het afgerond? 

Het is een lopende activiteit die werd uitgevoerd in Aarhus, bibliotheek Dokk 1. 

 

BRON 

https://dokk1.dk/  

 

FOTO'S 
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Afbeelding 21: Bron: https://dokk1.dk/ 

 

Afbeelding 22: Bron: https://dokk1.dk/ 
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Afbeelding 23: Bron: https://dokk1.dk/ 
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FAMILIEBORDSPEL DAT MENSEN MET DEMENTIE ACTIVEERT EN FAMILIE 

INTEGREERT 

  

PLAATS, LAND  

Polen  

  

ALGEMENE BESCHRIJVING 

 'Wrota pamięci' is een familiebordspel, gemaakt door een psycholoog en de oprichter van een particulier dagverblijf 

voor mensen met neurodegeneratieve aandoeningen. 

Het doel van het spel is de persoon met dementie te activeren en de familie rond de afhankelijke persoon te 

betrekken. Het spel helpt de relaties binnen de familie te versterken door samen vrije tijd door te brengen, de 

mogelijkheden en beperkingen van de persoon met dementie te leren kennen en de communicatievaardigheden in 

de familie te verbeteren. Het spel ondersteunt het creëren van een sfeer van veiligheid en vertrouwen tussen 

professionals en mantelzorgers. Het kan een hulpmiddel zijn om de ziekteprocessen te vertragen en het diagnostische 

proces te ondersteunen. Het spel heeft een therapeutische rol omdat het de cognitieve functies van de persoon met 

dementie stimuleert: van sociale functies, taalfuncties, abstract denken, algemene kennis, geheugen, tot oriëntatie, 

concentratie en aandacht. 

 

BELANGRIJKSTE FEITEN 

Wie heeft deze maatregel ingevoerd? Wanneer? 

 'Wrota pamięci' werd opgericht door Dr. Joanna Szczuka, een psychologe, en Marzena Wójcicka, oprichtster van het 

eerste particuliere dagverblijf voor mensen met neurodegeneratieve aandoeningen in Polen.  

Het bordspel is gemaakt door mensen die privé en professioneel betrokken zijn bij mensen met neurodegeneratieve 

ziekten en hun familie. 

Is het een particuliere of openbare maatregel? 

Een particulier initiatief gerealiseerd met behulp van EU-fondsen. 

Wat is de context van dit voorbeeld? Vermeld de relevante politieke, sociaal-economische, technologische 

en/of geografische aspecten. 

Het spel dient mensen die lijden aan neurodegeneratieve ziekten (aandoeningen na een beroerte, de ziekte van 

Alzheimer, vasculaire dementie en andere) en hun familie en verzorgers. Het kan ook met succes gebruikt worden in 

gezinnen die aan andere ziekten lijden of die helemaal niet met een ziekte te maken hebben. 

Het spel is een antwoord op de behoeften beschreven door mensen met dementie in hun familie en op zoek naar 

waardevolle hulpmiddelen om thuis tijd met hen door te brengen. Het is ook het resultaat van de visie van een 

hulpmiddel dat perfect een voorziening ondersteunt die dagelijkse hulp biedt aan mensen met neurodegeneratieve 

ziekten, en ook een hulpmiddel dat specialisten ondersteunt bij de diagnose van mensen met dementie. 
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Is het schaalbaar? (Is het voorbeeld uitgevoerd als een enkele praktijk, als dagelijkse praktijk of zelfs uitgerold 

naar andere gebieden?) 

Het bordspel is gemaakt in het Pools, maar kan gemakkelijk in andere talen worden vertaald. 

 

UITVOERING (WAT IS ER GEDAAN EN HOE? ) 

Het bordspel is te koop (in het Pools) op de volgende website: wrotopamieci.pl 

 

RESULTATEN 

Meningen van mensen die het spel speelden wezen op het scheppen van een goede sfeer, mogelijkheden om de 

spelers beter te leren kennen, en ondersteuning van denkprocessen. 

Is het een lopende activiteit, of is het afgerond? 

Het kan een terugkerende activiteit zijn. 

 

BRONNEN 

https://wrotapamieci.pl/wrota-pamieci-pelen-opis/ 

 

FOTO 

 

 

Foto 24: © Marzena Wójcicka 

  

https://wrotapamieci.pl/wrota-pamieci-pelen-opis/
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FILMS VOOR MENSEN MET DEMENTIE 

 

PLAATS, LAND  

Duitsland 

  

ALGEMENE BESCHRIJVING 

De door ILSES WEITE WELT aangeboden materialen gaan rechtstreeks in op het emotionele leven van mensen met 

dementie. Zo is 'Een dag in het dierenpark' een film die mensen uitnodigt op een visuele en auditieve ontdekkingsreis, 

en herinneringen oproept aan lachende kinderen en zachte vacht - voor gedeelde momenten van geluk en 

saamhorigheid op ooghoogte. 

 

BELANGRIJKSTE FEITEN  

Wie heeft deze maatregel ingevoerd? Wanneer? 

Dit initiatief werd in 2010 gelanceerd door Sophie Rosentreter, een bekende Duitse mediapersoonlijkheid die 

'dementie-ambassadeur' werd. Na de zorg voor haar grootmoeder die aan dementie leed, wil ze nu haar ervaringen 

en kennis over de zorg voor een dementerende met anderen delen.  

Is het een particuliere of openbare maatregel?  

De productiemaatschappij en de uitgeverij via welke de producten worden verspreid zijn particuliere organisaties. 

Wat is de context van dit voorbeeld? Vermeld de relevante politieke, sociaal-economische, technologische 

en/of geografische aspecten. 

Volgens de Duitse Vereniging voor Dementie (Deutsche Alzheimergesellschaft e.V. ) lijden in Duitsland ongeveer 1,6 

miljoen mensen aan dementie. Daarom is het nodig formele en informele verzorgers, familieleden en de mensen met 

dementie zelf te voorzien van informatie en materiaal om de ziekte zo goed mogelijk te benaderen en te behandelen. 

Het productiebedrijf ILSES WEITE WELT levert dergelijk lesmateriaal via een bijzondere, emotionele en holistische 

benadering. 

Is het schaalbaar? (Is het voorbeeld uitgevoerd als een enkele praktijk, als dagelijkse praktijk of zelfs uitgerold 

naar andere gebieden?) 

Er is nu een breed scala aan films en bijbehorende fotokaarten, maar ook andere materialen en adviesmateriaal voor 

mantelzorgers. De films zijn ook beschikbaar in een online videotheek. 

 

UITVOERING  

Wat werd er gedaan en hoe?  

Het door ILSES WEITE WELT aangeboden lesmateriaal bestaat uit verschillende films, kaarten en boeken over 

dementie. Door de films en foto's die ILSES WEITE WELT biedt, worden verschillende gevoelens en emoties 

gestimuleerd, waardoor herinneringen van mensen met dementie worden geactiveerd en gesprekken worden 

bevorderd. 
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RESULTATEN  

Wat heeft de maatregel opgeleverd?  

Het initiatief werd gelanceerd voor mensen met dementie en hun verzorgers, en heeft al verschillende prijzen 

gewonnen. Veel van de materialen, zoals films en begeleidende fotokaarten, werken zonder taalgebruik en kunnen 

daarom in een internationale context worden gebruikt. De films zijn afgestemd op de behoeften van mensen met 

dementie en worden begeleid door klassieke muziek. 

Is het een lopende activiteit, of is het afgerond?  

Er is geen publiek beschikbare informatie over geplande/lopende productieprojecten, maar de oprichtster van het 

initiatief, Sophie Rosentreter, is nog steeds zeer betrokken bij dit onderwerp en werkt als consultant en publiceert 

open-source video's over diverse zorgonderwerpen voor de Duitse zorgverzekeraar "DAK". 

    

BRONNEN  

Deutsche Alzheimergesellschaft: https://www.deutsche-

alzheimer.de/fileadmin/Alz/pdf/factsheets/infoblatt1_haeufigkeit_demenzerkrankungen_dalzg.pdf  

https://ilsesweitewelt.de/produkte  

https://www.sophierosentreter.de/videos 

https://www.deutsche-

alzheimer.de/fileadmin/Alz/pdf/factsheets/infoblatt1_haeufigkeit_demenzerkrankungen_dalzg.pdf  

Meer informatie: https://www.sophierosentreter.de/videos 
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