
 

 

 

 
           

Datum: 19 december 2019 
 
Betreft:  Plan gezamenlijke expertise cirkel jong-oud; coalitie voor ontwikkeling 
 
Beste SOW en LOVZ partners, 
 
Willen jullie meedoen aan de ontwikkeling van kennis –en expertise producten rond het thema ‘jong- oud’? Als 
TijdVoorActie zien we een mooie kans om een coalitie te vormen van belanghebbenden om leerervaringen op te 
doen en deze middels concrete producten te vertalen naar vrijwilligersinitiatieven en belanghebbende organisaties. 
TijdVooractie wil deze verbinding maken middels haar deelname aan het programma Samen Ouder Worden. 
 
Om dit te realiseren willen we een expertise cirkel starten genaamd ‘jong-oud’, waarin SOW en LOVZ partners en 
andere deskundigen en belanghebbenden kunnen participeren om zo optimaal rendement te halen voor de 
samenleving. Doel binnen de expertise cirkel is kennis en kunde verzamelen, good pratices delen en continue toe te 
werken naar producten, publicaties en concrete handvatten.   
 
Door in co-creatie dit vorm te geven levert veel knowhow op. Hierdoor komen we met elkaar tot goede en 
maatwerk tools voor zowel de eigen organisatie als het vrijwilligerswerk breed.  
 
Aandachtsvelden 
Het gaat o.a. om de volgende aandachtsgebieden: 
- Ouderen (kennis en ervaring over deze doelgroep en kansen voor hun vrijwillige inzet) 
- De verbinding tussen jongeren en ouderen (intergenerationeel leven en werken) 
- Vrijwillige inzet van jongeren voor ouderen 
- Vrijwillige inzet van jongeren samen met ouderen 
- Versterken van de coördinatorenfunctie en lokale besturen 
- Vernieuwende projecten tussen jongeren en ouderen initiëren, stimuleren en  
   verspreiden.  
- ‘Best practices’ delen en op andere plaatsen uitvoeren  
- Onderzoek en meten van inzet jongeren voor (en met) ouderen 
- Ontwikkeling en uitvoering adviesfunctie vrijwillige inzet jongeren voor (en met) ouderen 
 
Positionering expertise cirkel 
De expertise cirkel ‘jong-oud’ vormt een eigen tak binnen breder concept waar TijdVoorActie mee bezig is. Dat is 
het XpertiseCentrum. Dit centrum is een middel om vrijwilligersinitiatieven verder te laten te groeien in 
professionaliteit, sociale impact en duurzaamheid. Met als hoogste doel: eenzame en kwetsbare mensen helpen en 
jongeren (en volwassenen) van betekenis laten zijn. Niet 1, 3 of 5 jaar, maar als structurele lokale bewegingen. In het 
eerste jaar zal het XpertiseCentrum zich richten op de eigen lokale initiatieven, maar daarna ook voor andere 
landelijke organisaties en kleinschalige lokale initiatieven. 
 
De ontwikkeling van de expertise cirkel doen we met elkaar. De organisaties die gaan deelnemen. De opbrengsten 
vanuit de expertise cirkel zijn voor het vrijwilligerswerk breed beschikbaar. 
 
Hoe zien we dat voor ons? 

1. Een brede groep organisaties ontwerpt de kaders van de expertisecirkel. 
2. Een kleinere groep gaat kennis, informatie en ervaringen ophalen, onderzoeken, en door vertalen naar 

werkmateriaal, trainingen, diensten en publicaties. 
3. Wat ontworpen is wordt beschikbaar gesteld en kan begeleidings- en implementatie uren aan gekoppeld 

worden, zodat initiatieven daadwerkelijk een stap vooruit weten te maken. 
 
 
 
 



 
 
 
Vorm 
Er wordt in een kleine werkgroep of meerdere kleine werkgroepen gewerkt in afgebakende perioden met een 
duidelijk begin en eind. Een werkgroep werkt aan een x aantal doelstellingen om die vervolgens te realiseren. Zo 
wordt een expertise cirkel heel concreet en output gericht. 
 
Deelnemers expertise cirkel 
Primaire participatie in de cirkel komt voort uit de volgende twee groepen deelnemers: 
- Samen Ouder Worden partners en programma medewerkers 
- LOVZ partners 
 
Nader in te huren expertise tbv onderwerp en/of te realiseren resultaat 
- Maatschappelijke Diensttijd (YourCube / landelijke kerngroep) 
- Coördinatoren met ervaring met jongeren en ouderen projecten 
- Onderzoeksbureaus 
- Andere deskundigen 
 
Samenhang organisatieversterkingsbudget 
Als organisatie kan je op meerdere manieren meedoen. Bij voorkeur in combinatie van tijdsinzet en geld, maar het 
is ook mogelijk om op het hogere doel de expertise cirkel alleen financieel mogelijk te maken. 
 
Met de financiële bijdrage investeer je in de organisatie van de expertise cirkel. Hiermee kan de cirkel functioneren, 
de juiste personen en organisaties verbonden worden, en continue output worden ontwikkeld. 
 
Bijeenkomst 
Op 21 januari van 14.00 – 16.00 willen een informerend en verkennend overleg houden met SOW en LOVZ partners 
met als doel om toe te werken naar een werkgroep jong-oud. 
Locatie: De Fietser, Akulaan 2 Ede  
Aanmelden bij Maries van der Hek TijdVoorActie;  mail: mariesvanderhek@tijdvooractie.nl  
Voor vragen ook Maries; tel: 06 34153093 
 
Met hartelijke groet, 
 
Stichting TijdVoorActie 
Eelke Dekens, directeur-bestuurder         
Maries van der Hek, projectleider XpertiseCentrum      
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