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Deze publieksversie is gebaseerd op vier documenten: 
• Drie maatjesprojecten. Beleidscontext en Referentiekaders 
• Impacttraceringen maatjesprojecten ZZG zorggroep 
• ZZG zorggroep & Club Goud. Een proeve van governance 
• Proefproject Intergenerationele Maatjesprojecten 
 
De toegepaste analysemethode is beschreven in: 
• G. Rebergen, H. Hamers, H. Vos, Kantelen op impact. Brave New 
  Books, Amsterdam, dec. 2015  
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Voorwoord   
 
In de literaire taal spreekt men van spitsbroeder of bentgenoot. 
In zorg en welzijn ben je buddy, klusjesmens, coach, mentor of 
bondgenoot. Een gabbertje (Hebreeuws: חבר / ‘chaveer’) wil met 
z’n gabbers hakken en Jip en Janneke hebben het er niet over; 
ze zijn gewoon elkaars beste maatje. 
Belangrijk is dat er allerlei soorten maatjes bestaan. Want niet 
iedereen heeft behoefte aan eenzelfde type maatje. De één wil 
zus en de ander wil zo. Soms is het erg fijn om alleen maar een 
ander te vertellen wat je zoal bezighoudt of natuurlijk gewoon 
om even lekker samen te beppen. 
 
Als een oudere persoon in een woon-zorgcomplex gaat wonen, 
is die oudere vaak niet meer in staat om genoeg aanspraak voor 
zichzelf te organiseren. De wereld om de oudere heen valt in ze-
kere mate stil. Als die stilte té stil en de wereld té ver weg wordt 
(1), als de zin van het leven vermindert, kan een maatje een wel-
kome dienst aan die oudere persoon bewijzen. Bijvoorbeeld 
door er voor iemand te zijn; door even een snoertje te verlengen 
voor wat meer licht; door samen naar buiten te wandelen – even 
een frisse neus te halen; met de vraag: hoe deed u dat eigenlijk 
vroeger – kunt u mij het ook leren?  
Naast deze ‘hardere’ waarde hebben we een ‘zachtere’ waarde 
van een dienst uit de monden opgetekend van twee oudere 
deelnemers aan de maatjesprojecten, die in deze publicatie zijn 
beschreven. Die twee dames vertelden dat hun deelname weer 
conversatie heeft gegeven. Op een gegeven moment heb je 
namelijk alles aan elkaar verteld en weet je niet meer wat je 
tegen elkaar zeggen kan. Bewoners zitten dan stilletjes aan 
dezelfde tafel te wachten op de dingen die komen gaan. In de 
hoop dat er wel wat zou kunnen gebeuren, maar ook wel een 
beetje in de verwachting dat er hoogstwaarschijnlijk niet zoveel 
bijzonders aan zit te komen. 
De jongeren die zich als maatje hebben aangemeld, hebben 
deze stap weloverwogen gemaakt. De jongeren willen veelal 
‘iets betekenen voor een ander’, ‘iets leren van ouderen’ of ‘hun 
vrije tijd nuttig besteden’. Een paar maatjes hebben het project 

 
1 Inge van Westenbrugge, Ik zie jou. Mooie rafelige momenten uit het 
leven van dementerende ouderen. Zutphen, 2018² 
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gebruikt om uit te proberen of dit type vrijwilligerswerk hen ligt. 
De beweegredenen zijn divers, het enthousiasme groot. 
ZZG zorggroep en Club Goud willen in de samenwerking – wat 
wel genoemd wordt – innovatiekracht mobiliseren. Beide orga-
nisaties zoeken wegen om zoveel mogelijk de gewenste en 
haalbare kwaliteit van de leefomgeving van de bewoners te cre-
eren. De wederzijdse ontmoetingen van jongeren en ouderen 
geven veel kansen. Door uitgebreid te onderzoeken welke bete-
kenissen de maatjesprojecten voor alle betrokkenen hebben, 
kunnen we met anderen erover communiceren, elkaar leren en 
verbeteren.  
 
Een klusjesmens, coach, mentor, bondgenoot, groepsmaatje of 
maatje zijn te vergelijken met het beeld dat Leonardo da Vinci 
schiep van de vogel genaamd hop (Upapa Epops, hoepoe, drek-
haan). In de Renaissance was het gebruikelijk dat geleerde 
mensen een zogenoemd bestiarium schrijven. In een bestiari-
um zijn spreuken en allegorieën te lezen, die ‘deugden’ ver-
beelden in de lijn van de fabeltraditie. Da Vinci schreef in 
1493/94: “Men zegt dat de deugd van dankbaarheid het meest 
te vinden is bij de vogels die men hoppen noemt. Omdat zij de 
weldaad erkennen van het leven en het voedsel dat zij van hun 
vader en moeder kregen, maken zij voor hen een nest als zij zien 
dat zij oud worden. Zij verzorgen en voeden hen. Met hun bek 
trekken zij oude en armzalige veren uit en dankzij bepaalde 
kruiden schenken zij het zicht terug, zodat zij weer voorspoed 
kennen.” (2)  
 
De vogels die we ‘hoppen’ noemen, staan voor dankbaarheid, 
aandachtigheid en zorgzaamheid.  
Dit drietal geeft een kernachtig beeld van de drie maatjespro-
jecten die hierna de revue passeren. 
Met de publicatie van de evaluatieve stukken, is bezegeld dat er 
aan de maatjesprojecten een vervolg wordt gegeven. 
 
Gert Rebergen 
Hans Vos 
Moniek van Daal  

 
2 Leonardo de Vinci, Bestiarium. Voltaire, ’s-Hertogenbosch, 2007, pag. 11 
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1. Aanleiding 
 
ZZG zorggroep weet dat een zorginstelling voor ouderen zonder 
de betrokkenheid van familie, vrijwilligers, mantelzorgers, maat-
jes en dergelijke, niet meer de kwaliteit van wonen en welzijn 
kan bieden die we in Nederland normaal (behoren te) vinden. 
Het naar je zin hebben, een menswaardig bestaan, heeft name-
lijk alles te maken met plezier, voldoening, gezelligheid, waar-
dering, enthousiasme, iets te doen hebben, aandacht, afleiding, 
gezamenlijkheid, betrokkenheid, eropuit gaan en – niet te ver-
geten – op gezette tijden met rust worden gelaten.  
 
Om mensgerichte, maatschappelijk ingebedde en economisch 
houdbare zorg te kunnen blijven organiseren, wil ZZG zorg-
groep ‘gewone aandacht voor ouderen’ met jonge vrijwilligers 
(laten) organiseren. In samenwerking met Nijmeegse instel-
lingen voor zorg, welzijn, cultuur, sport en natuur. 
 
De drie maatjesprojecten vormen tezamen een proefproject om 
te bezien of het lukt de jonge vrijwilligers in woon-zorgcentra te 
verbinden met de bewoners. 
De effecten van het proefproject op de bewoners, familieleden, 
medewerkers van de locaties, vrijwilligers en de organisatie als 
geheel, zijn opgehaald. Mede op basis van de evaluaties en bij-
behorende beschouwingen besluit het management van ZZG 
zorggroep of, en zo ja: op welke manier er verder gegaan kan 
worden met de geboekte resultaten.  
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2. De maatjesprojecten 
 
De drie maatjesprojecten laten zich als volgt omschrijven: 
jongeren gaan naar ouderen in een appartementencomplex 
voor ouderen met een zorgindicatie (ZZP-5 tot en met ZZP-8) 
om samen iets te doen met muziek of dans of art&craft.  
De aanleidingen om de maatjesprojecten te gaan uitproberen, 
waren: 
• de wens om de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren; 
• de beschikbaarheid van zorgprofessionals te laten toenemen en 
  de werkbelasting van diezelfde zorgprofessionals te doen afne- 
  men; 
• het aantal verbindingen tussen jongeren en ouderen te vermeer- 
  deren; 
• de indruk exploreren dat er onder jongeren een nog onaange- 
  roerd vrijwilligerspotentieel is. 
 
De drie maatjesprojecten zijn uitgevoerd op de locaties ‘Juliana’ 
en ‘Boszicht’ in Nijmegen.  
Juliana bestaat uit 32 ruime appartementen. Deze appartemen-
ten zijn allemaal bestemd voor mensen met dementie. Alle ap-
partementen hebben een eigen slaapruimte, een kookgelegen-
heid, een elektrisch verstelbaar bed en een kledingkast. De be-
woners kunnen hun eigen spullen meenemen als ze bij Juliana 
komen wonen. Er is altijd één woonbegeleider aanwezig. Met 
extra ondersteuning als dat nodig is. Ook ’s nachts. Ongeveer 30 
à 40 vrijwilligers zijn betrokken bij Juliana. Ze koken, kletsen, 
wandelen, spelen een spelletje of gaan naar de kroeg. Ze doen 
hun best om ervoor te zorgen dat de bewoner niet eenzaam is. 
Contact met de buurt is belangrijk. 
Boszicht bestaat uit 110 plaatsen in appartementen en aanleun-
woningen voor mensen met dementie en mensen met licha-
melijke achteruitgang. De appartementen zijn ruim, met een 
open keuken, een slaapkamer, een (aangepaste) badkamer en 
een balkon. Drie zorgteams leveren per team de benodigde 
zorg voor bewoners van twintig appartementen. Vijfenvijftig vrij-
willigers organiseren op Boszicht diverse activiteiten. 
 
Club Goud heeft het idee van de maatjesprojecten in opdracht 
van ZZG ontwikkeld. Club Goud is een Nijmeegs initiatief om 
cultuur & sport in te zetten met het doel ouderen en jongeren 
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(18 – 35) samen te brengen en zo een nieuwe generatie vrijwil-
ligers te betrekken bij de ouderenzorg. Het idee is relatief een-
voudig: jongeren gaan naar ouderen in een appartementen-
complex voor ouderen die daar wonen en zorg krijgen, om sa-
men iets te ondernemen.  
Per project zijn tussen de zes en tien jongeren vijf of zes keer op 
bezoek gegaan bij bewoners van Juliana en Boszicht, om in ge-
val van het dansmaatjesproject in een gezamenlijke ruimte en 
in geval van het muziekmaatjesproject en ‘Tussen Kunst & Kof-
fie’ in de privéruimten van de bewoners bezig te gaan met res-
pectievelijk dans, muziek en art&craft. Met de bewoners werden 
presentaties voorbereid voor een ‘grande finale’. 
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3. Enkele verschillen 
 
De welzijnsmedewerkers hebben vanuit hun kennis en ervaring 
de bewoners voorgeselecteerd alvorens de bewoners benaderd 
zijn over een eventuele deelname. Alle bewoners zijn in de gele-
genheid gesteld om zelf te kiezen om al dan niet deel te nemen 
aan een maatjesproject. 
 
De maatjesprojecten verschillen onderling op een aantal pun-
ten; wat betreft: 
• het type ontmoeting. In het project ‘Muziek Maatjes’ en ‘Tussen 
Kunst & Koffie’ was sprake van een persoonlijke ontmoeting in 
een één-op-één contact. Bij het project ‘Dans Maatjes’ ontmoet-
te een groep maatjes een groep bewoners; 
• de ontmoetingsplaats. De muziekmaatjes en art&craftmaatjes 
meldden zich aan de voordeur van het appartement en be-
traden als gast, als bezoeker, de privéruimte van de bewoner. De 
dansmaatjes bleven in een algemeen toegankelijke ruimte op 
de betreffende locatie; 
• de activiteitenkeuze. Bij de projecten ‘Muziek Maatjes’ en ‘Tus-
sen Kunst & Koffie’ zijn de activiteiten in samenspraak tussen de 
bewoner en het maatje gekozen. De ruimte om af te wijken van 
het thema ‘muziek’ of ‘art&craft’ was maximaal. Bij het project 
‘Dans Maatjes’ zijn de activiteiten door de dansdocente aange-
reikt; 
• de plaats waar de slotmanifestatie is gehouden. Het project 
‘Muziek Maatjes’ is afgesloten in een ruimte bij een faciliterende 
Nijmeegse culturele organisatie. De andere twee projecten zijn 
op locatie van het woonzorgcentrum afgesloten. 
 
Gebleken is dat de keuze van de plaats waar het project met 
een slotmanifestatie is afgesloten, niet van belang is geweest 
voor de bewoners. Voor de uitstraling van het project, voor het 
mediale verhaal en voor de overige belanghebbenden daaren-
tegen, verdiepte de keuze van de afsluitplek de ambitie om de 
kwetsbare ouderen, de jongeren als vrijwillige maatjes en de 
Nijmeegse culturele instelling met elkaar te verknopen.  
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4. Resultaten 
 
Met behulp van een uitgebreid literatuuronderzoek en inter-
views zijn de resultaten van de maatjesprojecten in beeld ge-
bracht.  
 
Ervaringen van de vrijwillige maatjes: 
• prachtig om te doen; mooie ervaring; 
• het is heel weinig wat je doet, maar dat heeft wel grote impact; 
• superleuk; 
• je doet iets waar jezelf energie uit haalt; 
• het is gemakkelijk om iemand gelukkig te maken; 
• bij jongeren heerst het idee dat het veel van je vergt, maar dat  
  is niet zo; 
• fantastisch om met ouderen te werken; 
• van huis uit heb ik meegekregen dat je ouderen moet koeste- 
  ren; 
• oprecht contact met ouderen is zo mooi; 
• heel bijzonder om te doen; 
• ben meer bewust met muziek, dans, art&craft bezig geweest; 
• als jongeren kun je gelijkwaardig aan ouderen zijn; 
• ik was uitlaatklep; bewoner kon het hart luchten; 
• tussen generaties zijn veel meer overeenkomsten dan verschil- 
  len; 
• mooi verhaal om aan vriend(inn)en te vertellen; 
• intergenerationele contacten zijn niet in mijn gewone leven; 
• als het project zou worden herhaald, zou ik gelijk weer mee- 
  doen; 
• ga het contact zeker onderhouden. 
 
Effecten op de bewoners, deels verwoord door medewerkers 
zorg: 
• de bewoner stelde gezelschap zeer op prijs; 
• samen leuke momenten beleven ervaarde de bewoner als fijn; 
• oudere leefde op als het maatje binnenkwam; 
• de bewoner was positief over het contact, terwijl zij zich norma- 
  liter negatief uitlaat; 
• de bewoner was trots op zichzelf; 
• de deelnemers stelden de dansbijeenkomsten zeer op prijs; 
• samen leuke momenten beleven ervaarden de bewoners als 
  fijn; 
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• ouderen vonden de slotmanifestatie als een trein lopen; 
• met gepaste trots werd verteld dat de deelnemers zelf ook  
  hebben opgetreden; 
• een kleine eigen bijdrage van bijvoorbeeld € 5, - per dansbij- 
  eenkomst hebben de deelnemers er graag voor over om het 
  project te continueren. Een deelnemer lichtte toe: “’t Laatste 
  hemd heeft toch geen zakken”. 
 
Overige opmerkingen van de vrijwillige maatjes: 
Van het muziekmaatjesproject:  
• de mogelijkheid om je op te geven voor een kortere periode, 
  wordt op prijs gesteld; 
• onbevangen de bewoner tegemoet kunnen treden (d.w.z. zon- 
  der voorkennis), werkt uitstekend; 
• de aanwezigheid van familie werkte positief; 
• de matching is cruciaal; 
• de maatjes hadden alleen tijdens de aftrapbijeenkomst en in 
  de groepsapp contact met elkaar. 
Van het dansmaatjesproject: 
• er was geen tot weinig tijd voor bewoners om te vertellen wat 
  ze graag kwijt wilden; 
• de tijd met een individu was zeer beperkt; 
• de bewoners moesten na afloop snel weer weg; 
• er is geen follow-up mogelijkheid. 
 
Ervaringen van de mantelzorgers: 
• tijdens de slotmanifestatie werden de deelnemende bewo- 
  ners vergezeld door familieleden. De aanwezigen stonden tot 
  in de hal voor het restaurant. 
• de familieleden bij wie navraag hebben gedaan, gaven aan het 
  mooie, leuke, prachtige projecten te vinden. 
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5. Impact 
 
Als je wilt weten wat een project daadwerkelijk heeft opgele-
verd, moet je kijken of de beoogde resultaten zijn behaald, maar 
ook naar de onvoorziene effecten. Beide aspecten zijn in de 
impacttraceringen aan de orde gesteld. De maatschappelijke 
waarde (de impact) van de drie maatjesprojecten is bepaald 
door de geboekte resultaten zoveel mogelijk uit te drukken in 
euro’s. Daarna zijn de totale opbrengsten vergeleken met de 
kosten. Ook is vastgesteld aan welke belanghebbende partij de 
berekende opbrengsten ten goede komen.  
 
Een overzichtje. 
 

Belanghebbenden Effecten 
  
Bewoners/familie   fijn privé-contact, gewone aandacht 
Vrijwillig maatje   fijn vrijwilligerswerk 
ZZG zorggroep: 
- medewerkers 
 
 
- instelling 

 
- zichtbaar enthousiasme 
- aanvullende activiteit 
- invloed werkbelasting en werkplezier 
  nieuwe vrijwilligers 

Club Goud - inkomsten 
- ervaring opdoen 

 
 
Met behulp van indicatoren zijn de resultaten volgens plan 
zoveel mogelijk uitgedrukt in euro’s. 
Onder aan de streep bleek dat het project een uitstekende in-
vestering is geweest voor alle belanghebbende partijen. Interes-
sant is het om te kijken naar de belanghebbende partijen die 
van de gerealiseerde waardecreatie hebben geprofiteerd.  
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Wederom een overzichtje. 
 

Belanghebbenden Omschrijving waarde Deel van  
rendement 
in % 

   
Gemeente kwaliteit van bestaan van 

burgers 
29,6 % 

Vrijwillige maatjes leerervaringen,  
plezier in 
vrijwilligerswerk 

 
 4,9 % 

ZZG zorggroep concept maatjesproject  
 
31,1 % 

nieuwe vrijwilligers 
koploperspositie 

Club Goud concept maatjesproject  
 
34.4 % 

inkomsten 
koploperspositie 

  --------- 
Totaal  100 % 

 
 
Voor nadere details verwijzen we naar de volledig uitgeschreven 
impacttracering. 
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6. Het was zeker de moeite waard 
 
ZZG zorggroep en Club Goud hebben op diverse vlakken van de 
maatjesprojecten geleerd.  
We noemen enkele leerpunten in aanvulling op wat hiervoor al 
te lezen was. 
 
• Het belang van de aanwezigheid van jonge vrijwillige maatjes 
voor bewoners en medewerkers van woon-zorgcentra in de ou-
derenzorg is zonder meer groot. Dat belang betreft niet alleen 
de verlangens van de deelnemers, maar ook de sfeer op de loca-
tie; de gemeenschapscultuur in een woon-zorgcentrum. Een 
zorgvuldig uitgevoerd proces om de bewoners zelf de regie in 
handen te laten, versterkt de missie – visie – ambities die ten 
grondslag liggen aan de maatjesprojecten. 
Meer Lezen? Zie de uitgeschreven impacttraceringen. 
 
• De maatjesprojecten betreffen de samenwerking tussen een 
grote zorginstelling die woon-zorgcomplexen voor ouderen ex-
ploiteert en een klein lokaal initiatief om intergenerationele pro-
jecten in de sfeer van cultuur, sport, natuur, te ontwikkelen. Die 
samenwerking vraagt om een vernieuwende manier van om-
gaan met elkaar, die in Nederland nog niet of nauwelijks be-
staat. 
Meer lezen? Zie de governance notitie. 
 
• De ontwikkeling van maatjesprojecten past in de huidige tijd 
waarin familieverbanden en verenigingen, buurten en sociale 
ondernemers, welzijnsorganisaties en zorginstellingen, elkaar 
weten te vinden, om gezamenlijk de zorg met kwetsbare oude-
ren in dankbaarheid, in aandachtigheid en in zorgzaamheid 
vorm te geven.  
Meer lezen? Zie het literatuuronderzoek. 
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Met dank aan alle betrokkenen van de locaties, de deelnemers 
en vrijwilligers van de projecten: ‘Muziek Maatjes’, ‘Tussen Kunst 
en Koffie’ en ‘Dans Maatjes’. 
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