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Oma gaat op Stap wordt mede
mogelijk gemaakt door:

Spannend
Negentig jaar en nu heet ze mĳ hartelĳk welkom
in haar nieuwe appartement. Ze geeft aan nog
wat gespannen te zĳn, ze woont hier nu vier
maanden, mist haar tuin uit haar vorige woon-
huis erg, en kan maar niet wennen in haar
nieuwe omgeving.
„Een hele omslag”, zegt ze. „Ik woon nu opeens
op tien hoog, met een balkon dat veel wind
vangt. Haar huisarts en één van haar kinderen
hebben aangedrongen op deze verandering.
„Ja,” zegt ze, „vroeger riep ik ook wel eens: Ooit
ga ik hier wonen, op deze plek.”
Nu het zover is, blĳft het onwennig, en voelt ze
zich heel kwetsbaar, zo alleen op zo’n hoge
verdieping.

Ze is op zoek naar een vrĳwilliger die met haar
leuke uitstapjes wil maken. Alleen durft ze dat
niet meer. We gaan voor haar aan de slag.
Daarop vooruitlopend nodig ik haar uit om mee
te gaan met het gezamenlĳk uitje naar de
Hortus.
Op het allerlaatste moment belt ze dit af in ver-
band met griep. Als ik haar weer terugbel blĳkt
haar zus net overleden.

Ook blĳkt het binnenlaten van een nieuwe
vrĳwilliger wel erg spannend, en tegelĳkertĳd is
er zo’n groot verlangen. We doen het stapje
voor stapje.

Zo houden we contact en went ze om weer met
een vreemde op stap te gaan..
Niet alles tegelĳk.

Petra Akkerman
Projectmedewerker Oma gaat op Stap
Diaconaal Centrum De Bakkerĳ



Nieuwe projectmedewerker

Het tweede projectjaar van Oma gaat op Stap
werd ingezet door Carijn Westeneng. In de
zomermaanden werd duidelijk dat zij de over-
stap wilde maken naar het jongerenproject
M25 Leiden.

Petra Akkerman is vervolgens op 1 september
2018 gestart als nieuwe projectmedewerker
voor Oma gaat op Stap.
Vanaf de start is ze intensief bezig geweest met
het leggen van allerlei contacten en het werven
van nieuwe vrijwilligers. Meer ouderen die
erop uit willen, betekent ook ac�ef blijven
zoeken naar nieuwe vrijwilligers aan wie we
hen kunnen koppelen.

Doelstellingen van het project
• Ouderen die nog zelfstandig wonen of in

zorgcentra verblijven, maar die niet of
nauwelijks meer de deur uit kunnen, in
staat stellen om met steun en aandacht van
vrijwilligers weer eens op stap te gaan;

• daarbij gaat de voorkeur uit naar persoon-
lijke contacten in aanslui�ng op individuele
behoe�en van de betreffende oudere.

• Jongere en volwassen vrijwilligers laten
ervaren hoe waardevol het ook voor hen-
zelf is om �jd, ruimte en aandacht vrij te
maken om met ouderen op pad te gaan.

• Op concrete wijze een bijdrage leveren aan
een maatschappelijke herbezinning op de
wijze waarop wij ons toekoms�ge familiele-
ven en onze directe woonomgeving beter
in kunnen richten met meer oog voor de
zorg en aandacht voor ouderen.

• Het signaleren van aanvullende hulpvragen
bij ouderen waar wij vanuit Diaconaal Cen-
trum De Bakkerij in overleg met hulpverle-
nende organisa�es en instan�es wellicht
een passend antwoord op kunnen bieden.

Doelstellingen van het tweede jaar
• Werving van deelnemers en vrijwilligers

voor het project.
• In het tweede jaar 250 uitstapjes

realiseren.
• Het organiseren van een niet-pluis training

voor de vrijwilligers van Oma gaat op stap.
en de ontwikkeling van een speciale
signaleringskaart voor de vrijwilligers.

• Omdat we werken met een kwetsbare
doelgroep, willen we ook een protocol
maken voor wat we vanuit Oma gaat op
Stap doen bij ziekte of overlijden.

Realisa�e

Ouderen

In het tweede projectjaar stonden 61 ouderen
aangemeld voor Oma gaat op Stap. Uiteindelijk
doen 53 ouderen mee, waarvan er inmiddels
45 gekoppeld zijn aan een vrijwilliger. Hiervan
wonen 37 ouderen zelfstandig, en 16 ouderen
in een woon- en zorgcentrum.

Mensen vonden het project via een Sociaal
Wijkteam, zorginstellingen, huisartsen, fysio-
therapeuten, contacten in de kerk of via een
buurvrouw of bekende.

Tijdens kennismakingsgesprekken met ouderen
blijkt dat de een uitkijkt naar een jonge vrijwilli-
ger, een frisse wind. Zij halen inspira�e uit de
verhalen en leerervaringen van school of eerste
baan, terwijl een ander juist uitkijkt naar
iemand met wie ze herinneringen van vroeger
kunnen delen. De clou blij� een passende
individuele match te maken.

Vrijwilligers

Het afgelopen jaar zijn er 37 vrijwilligers ac�ef
geweest, waarvan 15 tot de lee�ijd van 50 jaar
en 22 vrijwilligers ouder dan 50 jaar.

Het is een uitdaging om steeds nieuwe manie-
ren te vinden om vrijwilligers te werven. Er zijn
veel organisa�es die een beroep doen op vrij-
willige arbeid. De overleggroep van het project
Oma gaat op Stap en andere betrokken men-
sen, die meedenken over het project, leveren
daarin een belangrijke bijdrage.

Projectmedewerker Petra Akkerman hee� dit
jaar veel �jd en aandacht geïnvesteerd in per-
soonlijke contacten met Sociale Wijkteams,
zorginstellingen fysiotherapeuten en huisart-
sen.
Deze hernieuwde kennismaking is nodig, want
het project blijkt toch niet bij alle medewerkers
bekend te zijn of niet meer in de directe herin-
nering. Bij de herintroduc�e van de folder rea-
geren Sociale Wijkteams ook dit jaar weer
enthousiast op het project. `

Uitstapjes

In het tweede projectjaar zijn er in totaal 276
uitstapjes gemaakt variërend van strandterras
tot kinderboerderij, van een tuincentrum tot
een museumbezoek, van een begraafplaats tot
de weekmarkt.
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Werving in de prak�jk

Op uitnodiging van Ellen Brillemans van het
Bureau voor stages en externe rela�es Faculteit
Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie van
Hogeschool Leiden, hebben we met het project
Oma gaat op Stap een kraampje bemand op de
beroepsoriënta�emarkt. Elk jaar wordt deze
markt voor zo’n 150 studenten georganiseerd.

In voorbereiding op deze markt hee� Petra
Akkerman samen met de begeleidingsgroep
van Oma gaat op Stap, Astrid Krispijn en Jenny
Kramer, overleg gehad over de wijze waarop ze
de studenten Social Work zouden benaderen.

Voor het project Oma gaat op Stap is veel be-
langstelling. Astrid, Jennie en Petra zijn ‘s mid-
dags druk in de weer. Ze delen folders uit en
geïnteresseerde studenten kunnen zich in-
schrijven op een aanmeldingslijst.

Er zijn verrassende gesprekken met studenten
over hun keuzemogelijkheden en mo�va�e. In
het contact ontdekken jongeren dat ze op een
belangrijk moment in hun leven staan waarop
het soms las�g is de juiste keuzes te maken:
„Ik wil graag ervaring opdoen met ouderen,
maar �jdens mijn studie ook mijn ervaring ver-
breden en met kinderen aan de slag gaan. Ik
vraag me af waar ik dan het beste mee kan be-
ginnen?”

De mensen van Oma gaat op Stap hebben het
als een inspirerende dag ervaren. Met 17 stu-
denten hebben ze doorgepraat over hoe je van
betekenis kunt zijn en blijven voor ouderen en
het project Oma gaat op Stap. Uiteindelijk zijn
er vier Social Work studenten, die na de kennis-
making ook daadwerkelijk met een oudere op
stap zijn gegaan.

Een uitdaging

Vrijwilligers merken regelma�g dat het een uit-
daging is om met ouderen tot goede afspraken
te komen.
Ouderen melden zich met enige regelmaat op
het allerlaatste moment af voor een afspraak.
Het is uiteraard een kwetsbare groep: ouderen
moeten bijvoorbeeld een afspraak afzeggen
door ziekte, persoonlijke omstandigheden of
andere onverwachte afspraken, maar soms zien
ze ook op tegen de weersomstandigheden of
hebben ze gewoon even geen zin.

Een deel van koppels is gedurende het project-
jaar gestopt vanwege verandering van werk,
studie, verandering van woonplek, ziekte of
overlijden.

Wow, weer naar zee:
de boulevard en het strand
Een jonge vrijwilligster studeert nog aan de Hoge-
school Leiden, Social Work. Met veel plezier bezoekt
zij wekelijks een Oma….

En pas was het grote pret, want eindelijk was het
heerlijk weer om naar zee te gaan, met de rolstoel
over de boulevard te wandelen en te genieten van
een kopje koffie bij een strandtent.

De studente haalde haar Oma met de auto op.
Oma glunderde en genoot als vanouds… want
vroeger deed ze dit toch ook zo graag met haar
man. De vrijwilligster gee� het zo veel voldoening
dat ze de ouderen zo gelukkig kan maken met een
klein gebaar.

Zo was ze laatst ook met haar oma naar het tuin-
centrum om wat plantjes en bloemen uit te zoeken,
voor in het tuintje van haar Oma. De opgewonden-
heid en blijheid over de nieuwe aankopen van haar
Oma doet haar goed.
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De Pluizenkaart

Als vrijwilliger bij Oma gaat op Stap ga je vooral
voor de gezelligheid. Na enkele uitstapjes leer
je je oma of opa een beetje kennen en krijg je
soms het gevoel dat het wat minder goed gaat,
al kun je er je vinger niet opleggen wat er nou
precies aan de hand is.

De afwas blij� wel erg lang staan, ze wordt wat
vergeetach�g of hij is de laatste �jd wel erg
somber. Je komt tenslo�e thuis bij kwetsbare
mensen die vaak nog zelfstandig wonen. De
vrijwilligers van het project Oma gaat op Stap
werden dinsdag 15 januari uitgenodigd om
samen s�l te staan bij dat onbestemde gevoel
dat je soms krijgt �jdens je contact met je
oudere. Welke signalen vang je op en wat kun
je er vervolgens dan mee doen?

Vrijwilligersbijeenkomst

In De Bakkerij werd iedereen gastvrij ontvan-
gen met koffie, thee en appelkruimelvlaai!
Er waren een aantal afwezigen wegens ziekte -
de griepgolf was gaande - maar met een
enthousiast groepje mensen hebben we een
mooie avond gehad.

Tijdens de kennismakingsronde werden wat
ervaringen met ouderen gedeeld en aan de
hand van wat concrete voorbeelden werd een
Pluizenkaart besproken. Die kaart was ter
voorbereiding van de bijeenkomst samenge-
steld door medewerkers van De Bakkerij in
samenspraak met Katja Beerman van het
Netwerk Levensvragen Leiden.

De Pluizenkaart van Oma gaat op Stap be-
noemt diverse aandachtsvelden of domeinen
met wat signalen in de vorm van kernwoorden
ter verduidelijking.
Die woorden kunnen je als vrijwilliger - waar
nodig - wat helpen om vragen te formuleren,
zorgen te verwoorden of problemen te signa-
leren, die de oma of opa waar je mee op pad
bent zelf niet al�jd even makkelijk kan benoe-
men.

Vroeg signaleren kan problemen voorkomen.
Ouderen willen anderen vaak niet belasten met
hun problemen, maar als je je partner mist,
heb je soms weinig mensen waar je je zorgen
kwijt kunt. Vrijwilligers van Oma gaat op Stap
kunnen met enige aandacht in een vroeg
stadium dingen signaleren, zorgen delen of
problemen helpen oplossen door �jdig dingen
te melden bij de projectmedewerker van Oma
gaat op Stap.

Het laatste wat we willen is ons ongevraagd
bemoeien met iemands leven, maar we willen
wel alle kansen grijpen om iemands zorgen met
wat extra aandacht en onderling overleg waar
mogelijk te verlichten.

Verrijkend en soms ronduit komisch

Een van de aanwezigen, Astrid Krispijn, vertel-
de naar aanleiding van deze avond en haar
ervaringen met Oma gaat op Stap:

“Het is dankbaar werk wat je als vrijwilliger
mag doen. En vaak ook reuze verrijkend, met
soms echt komische momenten.

Voor we naar huis gingen deelde Petra aan
ieder een klein glazen beschermengeltje uit,
om ons op onze wegen (met en zonder oma of
opa) te behoeden en te bewaren. Mooi!!

We hadden een goede, leerzame en gezellige
avond met elkaar! De Pluizenkaart gaan we
zeker gebruiken!"

Mijn tablet werkt niet
Een vrijwilliger laat weten dat we het er �jdens
de laatste vrijwilligersbijeenkomst nog over
hadden hoe nou te handelen in bepaalde
situa�es.

Wat is het geval: “Opa (93) belde hem op met
de vraag of hij toevallig z’n tablet kan repareren
en opnieuw kan instellen, omdat die niet meer
goed werkt. Opa vraagt of de vrijwilliger toe-
vallig nog oplossingen weet.”

In dit geval is de oplossing eenvoudig. We
verwijzen onze opa door naar het vrijwilligers-
contactpunt Radius in zijn wijk, bij hem om de
hoek.
De volgende middag wordt hij al geholpen, en
belt ons ‘s maandags enthousiast op dat zijn
tablet weer werkt…. Een dankbare opa. En hij
had nog wel een andere vraag..

Hij wilde opnieuw contact maken met die
organisa�e, maar waar kon hij de gegevens ook
al weer vinden? Ook dat was snel opgelost.
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Samenwerking

Na de zomerperiode hee� Petra Akkerman het
project Oma gaat op stap opnieuw onder de
aandacht gebracht bij Sociale Wijkteams, ker-
ken en andere partners om te onderzoeken hoe
we goed zouden kunnen samenwerken.

Sociale Wijkteams
De Sociale Wijkteams in Leiden zijn verdeeld
over Leiden. Medewerkers van het Sociaal
Wijkteam komen bij de mensen thuis en
introduceren Oma gaat op Stap daar waar
behoe�e is.
Ook de ouderenadviseur verwijst naar ons
door, naar aanleiding van een signalerend
welzijnsbezoek. Eén maal in de vijf jaar kan de
oudere vanaf 75 jaar in aanmerking komen
voor een welzijnsbezoek uit het vrijwilligers-
team van Ouderenadviseur van het Sociaal
Wijkteam.
Petra Akkerman neemt vervolgens eerst
contact op met de oudere om met elkaar
kennis te maken, waarna ze op zoek gaat naar
een passende vrijwilliger.

Wij zijn Eva
Er is contact gelegd metWij zijn Eva. Zij hebben
hun vrijwilligers opgeleid om specifiek met
ouderen met demen�e of psychiatrische
pa�ënten op te trekken.
Indien nodig kunnen wij mensen naar hen
doorverwijzen.

Netwerk Vrijwillige Ondersteuning Leiden
In het Netwerk Vrijwillige Ondersteuning Lei-
den zi�en verschillende organisa�es uit Leiden
die werken met vrijwilligers in de (ouderen)-
zorg.
Organisa�es komen bij elkaar om te overleggen
rond de vraag waarin we elkaar kunnen aanvul-
len en samen kunnen werken.

iDoe
Op de website van iDoe staat een vrijwilligers-
vacature waardoor al verschillende vrijwilligers
in contact kwamen met Oma gaat op stap.
Beter werkt het om zelf ac�ef vrijwilligers te
benaderen door gebruik te maken van de
datavacaturebank.

S�ch�ng Present en de Rotary Leiden
S�ch�ng Present had van de Rotary Leiden het
aanbod gekregen om dit tweede projectjaar
met een groep ouderen een leuk uitje te onder-
nemen. Present stelde het aanbod ook beschik-
baar voor de mensen van Oma gaat op stap .

Inmiddels is er een gezellig bezoek geweest aan
Hortus waar ook 17 ouderen van Oma gaat op
stap zich voor hadden ingeschreven.
Uiteindelijk zijn we met 8 koppels op pad

geweest, omdat er de avond ervoor en op de
ochtend een aantal ouderen helaas ziek bleken.

De Zonnebloem, het Rode Kruis en M25
In samenwerking met M25 en De Zonnebloem
is aan de ouderen van Oma gaat op stap
aangeboden om een dagje weg te gaan.

Tijdens de gezamenlijke uitjes ontstaat er een
andere dynamiek. Ouderen kunnen met steun
van hun vaste begeleider hun sociaal netwerk
iets uitbreiden, als ze daar behoe�e aan heb-
ben.

Radius
Wanneer ouderen vastlopen met hun telefoon
of computer en computerhulp nodig hebben of
prak�sche ondersteuning in de vorm van klus-
sendienst, boodschappendienst of het bezor-
gen van maal�jden.

NGK Oegstgeest
Op de toerus�ngsavond voor kringleiders in de
Nederlands Gereformeerde Kerk Oegstgeest
wordt er verteld over het project Oma gaat op
Stap ter inspira�e en om ideeën uit te wisselen
rond de vraag: hoe ze als kring diaconaal aan-
wezig kunnen zijn in hun naaste omgeving.
Waar zou je als betrokken lid een rol van
betekenis kunnen spelen?

Libertas
Libertas Leiden, een organisa�e voor maat-
schappelijk werk en zorg, hee� de folders in
haar introduc�emap gevoegd, zodat nieuwe
inwoners direct kunnen aangeven of ze behoef-
te hebben om op stap te gaan.
De coördinator vrijwilligers laat weten dat er
regelmaat nieuwe inwoners in het woon- en
zorgcentrum komen, voor wie de stad Leiden
vreemd is en zij nog geen of een heel beperkt
sociaal netwerk in de buurt hebben.

Ziekenhuizen

Artsen en co-assistenten in lokale ziekenhuizen
benaderen ons met de vraag of wij van dienst
kunnen zijn in geval zij stuiten op ontbreken
van sociaal netwerk.

Thuiszorgorganisa�e

Verzorgenden van Ac�Vite, zo blijkt in de
prak�jk, weten het project te vinden, als zij
signaleren dat een oudere eenzaam is en aan
huis gekluisterd.

De Verbinding
Relinde Kremer, leidster van de kinderneven-
dienst en jeugdkapel van De Verbinding is zo
enthousiast over het project Oma gaat op Stap
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dat kinderen van 4 tot 18 jaar het afgelopen
jaar hebben gecollecteerd.

Op 16 juni is er een feestelijke uitreiking geor-
ganiseerd en hee� Petra Akkerman van de kin-
dernevendienst een cheque van € 262,- in ont-
vangst mogen nemen.

Kerken
Afgelopen projectjaar lagen er in de kerken van
Leiden de folders van Oma gaat op Stap en in
de kerkbladen hebben er diverse ar�kelen
gestaan over Oma gaat op stap.

Het Zorgcafé
Het eerste Leidse Zorgcafé is een ini�a�ef van
het Gezondheidscentrum aan de Oosterkerk-
straat samen met het Sociaal Wijkteam en
buurtorganisa�es. Het wil zorgverleners zoals
de huisarts, fysiotherapeut, dië�st, apotheek,
GGZ, welzijnsaanbieders en bewonersini�a�e-
ven in de buurt met elkaar in contact brengen.
Op 6 juni 2019 presenteerden zich 10 ini�a�e-
ven, waaronder het project Oma gaat op Stap.

Telefoontje uit het ziekenhuis
De Bakkerij wordt gebeld door co-assistente
van de afdeling Transplanta�e van het zieken-
huis. Of wij soms maatje zijn van mevr. Alders.

Mevrouw Alders kan de assistente geen tele-
foonnummer overhandigen van mensen die
haar zouden kunnen ophalen na het ontslag in
het ziekenhuis. En over een paar dagen is het
zover.
Nee, mevrouw staat nog niet in het bestand
van Oma gaat op Stap. 's Middags is er wel de
mogelijkheid om nog met haar kennis te maken
in het ziekenhuis.

Bij de ingang van de afdeling word ik door de
verpleegster naar de kamer gebracht. De man
van mevrouw Alders blijkt een jaar geleden
overleden. In ons gesprek komen er heel wat
interesses naar voren: muziek luisteren, boeken
lezen, een keertje naar het museum. Oh, wat is
ze daar lang niet geweest.

Een collega van de co-assistente komt na een
half uur de kamer binnen, schudt mij verheugd
een hand en spreekt mevrouw vervolgens aan:
´Wat fijn dat u nu weer wat leuke plannen hebt
om naar uit te kijken mevrouw Alders´.

Een vrijwilliger van Oma gaat op Stap hee�
meteen contact met haar gezocht, om een af-
spraak te maken om samen naar het museum
te gaan.
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Op stap in de Hortus

Wat heerlijk om hier nu te zijn, zei een van de
oma’s van het project Oma gaat op stap. Het is
nu even zo s�l, zo’n mys�eke sfeer.
Op vrijdag 16 november trakteerde de Rotary
Leiden Oost, de ouderen van het project op
een verwenochtend in de Hortus Botanicus.
In samenwerking met S�ch�ng Present, was
voor de oma’s en opa’ s aan alles gedacht:
vervoer, een rolstoel en een warme omslag-
doek.

Al�jd een verrassing

Een van de Oma’s die net door een van de
Rotary leden was afgezet bij de ingang van de
Hortus zei: "Ik heb me zo verheugd op vandaag.
Mijn vader hee� zijn hele leven als hovenier
gewerkt bij deze oudste botanische tuin van
Nederland. In mijn kinderjaren kwam ik hier
vaak en leerde ik van hem veel over bomen en
planten in alle seizoenen."
Een andere oma rolde naast haar en knikte:
"Ja, het is al�jd weer een verrassing."
Ook nu was het niet anders: bladeren van de
bomen in schi�erende herfstkleuren, een
veldje met krokussen….

Gezelligheid en mooie verhalen

Na een ronde door de Hortus tuin en een
bezoek aan de Victoriakas – een ware jungle –
was het hoog �jd voor een kop koffie met
gebak in de Oranjerie. Acht oma’s en opa’s
genoten van verwennerijen, elkaars
gezelligheid en mooie verhalen over de liefde
voor bloemen.

Een groot cadeau

Bij de uitgang werden mijn beide handen door
een Oma beetgepakt “Dit is zo’n groot cadeau,
en zo lang geleden dat ik hier ben geweest.
Dank je wel jullie allemaal.”
En: “ Na de vele mooie indrukken - het is ook
intensief en op mijn lee�ijd - ben ik nu ook wel
moe. Ik kijk er dan ook weer naar uit om naar
mijn eigen huis te gaan, en zal nog vaak terug-
denken aan al het moois dat ik vanmorgen heb
ervaren."

6



7



Flower Power in de Keukenhof

Verzamelen bij de Petruskerk…. Op donderdag
27 maart 2019 gaat een groep ouderen samen
naar de Keukenhof.
Een uitje georganiseerd door het diaconaal
jongerenproject M25 Leiden voor de ouderen
van Oma gaat op Stap en van de Zonnebloem.

Zoek

Bij de Petruskerk staan de bussen van het Rode
Kruis voor de gasten en vrijwilligers al ruim op
�jd klaar. Er was nog even wat verwarring over
de komst van een echtpaar, dat prompt wordt
opgebeld, maar op dat moment al in de bus
blijkt te zi�en. Het Rode Kruis is als vanouds
snel, slagvaardig en heel betrokken in haar
optreden.

Flower Power

In de Keukenhof wordt de ochtend gestart met
koffie, thee en gebak met voor de lie�ebbers
een royale slagroomtoef! Nadat de magen zijn
gevuld, gaat iedereen op pad langs de mooiste
plekjes van het bloemenpark.

Het thema Flower Power is duidelijk zichtbaar
tussen de bloemenpracht: uitdagende dames
in feestelijke kleding, gekke Flower Power
broeken, kleurrijk gebreide omhulsels om de
bloemenvazen… Een bijzonder en afwijkend
aangeklede Keukenhof dit jaar.

Voldaan nagenieten

Daarna staat de tafel voor ons gedekt in de
Julianazaal: een goed verzorgde lunch met een
vriendelijke bediening, waarbij vooral de kro-
ke�en gre�g a�rek vinden. Nog even naar de
winkels op het terrein…en dan naar huis.
Sommigen met een tas vol snuisterijen en
prach�ge bos bloemen.

Na een voldaan dagje en een groepsfoto, de
bus weer in. En wat is het s�l in de bus…
iedereen mijmerend over het moois dat er te
zien was en sommigen al een beetje in slaap
soezend na een drukke dag.

Kortom, het was een geslaagde dag die
mogelijk gemaakt werd door het Staalwijkfonds
en S�ch�ng Hen�na Backer.
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Resultaten en plannen

Ter afslui�ng van dit verslag van het tweede
projectjaar van Oma gaat op Stap ze�en we de
resultaten nog even voor u op een rijtje:

• Afgelopen jaar waren er 37 vrijwilligers
ac�ef en zijn er 61 ouderen aangemeld.

• In totaal werden er in het tweede project-
jaar 276 uitstapjes gemaakt.

• Er werd in samenspraak met het Netwerk
voor Levensvragen een signaleringskaart
voor vrijwilligers ontwikkeld en een niet-
pluistraining georganiseerd.

• En verder zijn er een aantal heldere afspra-
ken met de vrijwilligers gemaakt rond de
condoleance bij het overlijden van een ou-
dere. Een formeel protocol vond de bege-
leidingsgroep bij nader inzien wat overdre-
ven.

Dat betekent dat alle specifieke doelstellingen
voor het tweede projectjaar zijn bereikt en
succesvol zijn afgerond. Ook ten aanzien van de
algemene doelstellingen van het project zi�en

we op het goede spoor. We willen dat resultaat
in het derde projectjaar graag verder uitbou-
wen.

• Volgend jaar willen we het aantal uitstapjes
uitbreiden naar 300.

• De werving van nieuwe deelnemers en
vrijwilligers gaat uiteraard ook in het derde
jaar gewoon door.

• Hoewel we dit jaar al de eerste resultaten
zagen van de Pluizenkaart, willen we het
gebruik ervan komend jaar graag nog nader
toetsen.

• En we gaan met de begeleidingsgroep on-
derzoeken welke stappen er gezet kunnen
worden om Oma gaat op Stap om te zet-
ten in een zelfstandige projectorganisa�e.

Kortom: er is weer voldoende werk aan de
winkel in het derde projectjaar van Oma gaat
op Stap.

Draagt u komend jaar ook uw steentje bij?




