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In 2021 hebben onze studenten 384 

ouderen geholpen. Door met ze te 

wandelen, een uitstapje te ondernemen of 

simpelweg een kopje koffie te drinken. Dit 

laat zien dat we op een eenvoudige manier

het leven van een ander mooier kunnen 

maken. Maar je moet het wel doen en dat is 

bewonderenswaardig. Onze studenten 

deden dat geheel vrijwillig.

Door corona was het voor zowel de 

studenten als senioren anders dan anders. 

En daarom uitdagender. Een museum 

bezoeken was niet altijd mogelijk en 

afstand houden was het advies. Maar het 

laat ook de waarde van het project zien. 

Zonder hun maatjes was de isolatie van 

deze senioren nog groter geweest. 

We hebben niet alle bij ons aangemelde 

senioren kunnen helpen. Door corona was 

de behoefte aan gezelschap van een

student groter dan ooit. In 2022 zullen we 

extra inspanningen doen om de wachtlijst 

weg te werken en ook deze senioren een 

maatje te geven.

Hartelijke groet,
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Voorzitter
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Stichting senior&student is in mei 2014 in het 

leven geroepen om senioren te ondersteunen in 

het onafhankelijk en gelukkig ouder worden. 

Wij koppelen senioren aan een veelzijdige, 

energieke en betrouwbare hulp: een student. 

Missie

We zijn klein begonnen, maar onze missie is groot. 

Enerzijds willen we dat de ‘sociale zorg’ die wij bieden uiteindelijk een 

vanzelfsprekend onderdeel wordt van de ouderenzorg in Nederland. 

Daarmee willen we de zelfredzaamheid van senioren vergroten en de 

eenzaamheid verkleinen. 

Anderzijds willen we de binding tussen jong en oud versterken. Bij 

stichting senior&student brengen we generaties dichter bij elkaar, 

wat zorgt voor meer wederzijds begrip en minder verdeeldheid. Beide 

generaties kunnen veel van elkaar leren en elkaar bijstaan.

De ‘sociale zorg’ van onze studenten zorgt ervoor dat senioren zich 

prettig, sterk en op een respectvolle manier ondersteund voelen. Ook 

zorgt het ervoor dat senioren minder afhankelijk worden van 

reguliere zorg. Daarom zijn we blij dat we de kans hebben gekregen 

om uit te bereiden naar Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den 

Haag. Onze ambitie is om in de toekomst ook naar andere regio’s uit 

te breiden.



Ivo de Jong

secretaris

Chris Bowen

penningmeester

 

Klaas van der Ham

voorzitter

Bertine Spijkers

algemeen lid

Yvonne de Jong

algemeen lid

Wouter Oomen

algemeen lid

Jaarverslag 2021

Bestuur 

5stichting senior&student

Het bestuur van Stichting senior&student werd in 2021 gevormd door: 

Per 15 mei 2022 is Manon van den Berk aangetreden als bestuurslid. In mei 2022 is 

Chris Bowen gestopt als penningmeester en heeft Manon van den Berk deze taak 

overgenomen. 
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Jong+Oud=Goud

Jong+Oud=Goud is een Maatschappelijke 

Diensttijd project dat gestart is in 2020. Het 

loopt tot mei 2022. Studenten zijn binnen dit 

project voor 6 maanden maatje van een senior 

of volgen een intensief traject als studenten- 

coördinator.Binnen dit  project zijn 271 matches 

gemaakt.

5.0 

Mede dankzij het 5.0 project kunnen we nu ook 

matches maken in Den Haag. Het project is gestart 

in 2020 en net als bij 4.0 nemen studenten voor 1 

jaar deel. Ze maken gemiddeld 6,5 vrijwilligersuren 

per maand. Binnen het project zijn 111 matches 

gemaakt in 2021.

Projecten
in 2021

4.0 

Het 4.0 project is gestart in 2019. Studenten doen 

mee voor 1 jaar en maken 4 tot 12 vrijwilligersuren 

uren per maand. Er zijn 2 matches gemaakt in 2021 

en 45 matches uit 2020 waren nog actief.
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April: cupcake actie Rotterdam

Juni: flyeracties seniorenwerving door studenten

Mei: start van 10 studentencördinatoren

Juli: Pubquiz studentencoördinatoren

Jaarverslag 2021
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Activiteiten
van het jaar 2021

stichting senior&student

In mei is een groep van 10 studentencoördinatoren gestart. 

Zij volgen een intensief Maatschappelijke Diensttijd traject.

Onze studenten hebben op twee locaties van de Lelie 

Zorggroep in Rotterdam senioren in het zonnetje gezet.
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Augustus: posters plakken Amsterdam

Augustus: Uitje koppels Rotterdam

Oktober: Challenge tegen Eenzaamheid

Jaarverslag 2021
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In het kader van de Week tegen Eenzaamheid 

organiseerden we een Challenge om senioren te verrassen.

Studentencoördinatoren Daniël en Lianne organiseerden 

een uitje voor actieve koppels van de Stichting



Jaarverslag 2021

in 2021

Impactcijfers

9

384

matches

13

partners

stichting senior&student

79

gemiddelde leeftijd senioren

23

gemiddelde leeftijd studenten

Kerncijfers

Onze 

deel-

nemers

24.705

vrijwilligersuren

86,1%

van de studenten ervaart het 

contact met de senior als goed

203

8240

59

Aantal 

matches 

per stad
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Hadia en Toos waren gelijk een goede match. Ze willen beiden geen ander 

maatje. Toos heeft haar hele leven al in Utrecht gewoond. Hadia woont sinds 

twee jaar in Kockengen en werkt bij een kinderopvang als zelfstandige. Ze wilde 

graag iets doen voor de medemens: 'Ik houd van de natuur en mensen. Ik heb 

altijd al wel affiniteit gehad met senioren en mijn eerste bijbaan was in een 

dementiecentrum. Mijn opa en oma zijn hier niet, dus dat was mijn motivatie 

om mij bij stichting senior&student aan te melden.'

Toos heeft met veel plezier als lokettiste op Utrecht centraal gewerkt en als 

omroepster. Toos: 'Ik werd samen met twee andere vrouwen uitgenodigd om 

teksten in te spreken voor NS. In het begin slikte ik de ‘R’ in: bij Amsterdam.' 

Toos was destijds verloofd met iemand die ook bij NS werkte. Samen brachten 

ze hun vrije dagen door: 'We gingen vaak samen met de trein weg. We konden 

er gratis op uit omdat we er werkten.' Toos moest verplicht haar ontslag 

indienen bij NS toen ze vertelde dat ze wilde trouwen met haar toenmalige 

verloofde: ‘'Zo waren de regels en dat was idioot. Dus toen stond ik op straat, 

terwijl ik het zo naar mijn zin had!'

Dankzij Hadia (27) kan Toos (90) weer 

boodschappen doen
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Nu komt Hadia wekelijks met haar auto langs bij Toos om samen 

boodschappen te doen. Daarna drinken ze een bakje koffie met iets erbij in het 

winkelcentrum. Hadia: 'We hebben ieder café al uitgeprobeerd! Ik bestel altijd 

twee cappuccino met iets lekkers erbij.' Toos vult haar aan: 'Ik kan niet zonder 

een koekje of iets dergelijks bij mijn cappuccino, dat voelt zo kaal.'

Toos staat altijd tien minuten van tevoren al beneden als Hadia komt. Hadia: 'Ik 

ben vaak te laat.' Waarop Toos antwoordde: 'Ja dat is zo, ze is nooit op tijd. Dan 

hebben we om 13:00 afgesproken en komt ze om 13:15 aanrijden en dan zegt ze: 

‘goedemorgen’ en dan zeg ik: ‘pardon, het is bijna laat.’ Dat vind ik het leuke 

aan haar.' Hadia vind het mooi dat Toos heel goed voor haarzelf kan opkomen. 

Ze kan zelf dingen oplossen en regelen: 'In het begin ging ze niet naar een 

dagopvang en nu zelfs twee keer in de week. Dat heeft ze allemaal zelf 

geregeld. Ze geniet er intens van.'
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Waarom deed je mee aan Jong+Oud=Goud

Mette: 'Ik heb al heel lang geen opa's en oma's meer dus het leek me leuk om 

ook met iemand om te gaan van een andere generatie. Met leeftijdsgenoten 

heb je toch heel ander soort gesprekken dan met een oudere.'

Kan je wat meer vertellen over jouw ervaring?

'Na mijn aanmelding werd ik gekoppeld aan Christina. Ik heb contact met haar 

opgenomen voor een eerste afspraak. Samen stel je doelen op. Dit kan het 

vergroten van het sociale netwerk of de zelfredzaamheid zijn. Vervolgens kreeg 

ik vanuit MDT Jong+Oud=Goud verschillende trainingen. Bijvoorbeeld over hoe je 

om moet gaan met weerstand. Dit kwam goed van pas want het contact met 

Christina liep aan het begin nogal stroef. Zij is al lange tijd alleen, kon niet meer 

goed lopen, kwam nauwelijks buiten en had daar ook niet veel behoefte aan. 

Door veel interesse te tonen en wekelijks langs te blijven gaan, kwam ze steeds 

meer los. Tot ze op een gegeven moment zelf voorstelde om naar buiten te 

gaan! Dat was een heel mooi moment. We hebben dit heel rustig opgebouwd. 

De eerste keer liepen we tot het einde van de straat en daarna tot de 

dichtstbijzijnde supermarkt. Sindsdien hebben we het super gezellig samen en 

lachen we veel.

Mette (22) bij Jong+Oud=Goud
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Met een paar uur 
per week kan je 

écht iemands 
leven veranderen

Ik ben heel blij dat ik door heb gezet toen het aan het begin lastig ging, want 

daardoor heb ik echt wat voor haar kunnen betekenen. Daarna werd ik ook 

gekoppeld aan Michelle. Een super gezellige vrouw die met iedereen kletst. 

Samen crossen we door de stad in haar elektrische rolstoel. Ik vond het 

interessant om mijn psychologische kennis vanuit mijn studie toe te kunnen 

passen. Ze zijn beiden op momenten eenzaam en het is fijn als je dan een 

luisterend oor kan bieden en wat sturing kan geven aan hun leven op dit 

moment.'

Wat blijft je het meeste bij?

'Dat je met een beetje aandacht en steun iemand zo erg kan helpen vind ik heel 

bijzonder. Met 3 uur van je tijd per week kan je echt iemands leven veranderen. 

En dit neem je ook de rest van je leven mee. Als het met iemand uit je omgeving 

bijvoorbeeld even niet zo goed gaat, kan wat vaker langsgaan of bellen voor 

diegene echt het verschil maken.'

Mette
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In het verpleeghuis van Lucia kwam al een student via stichting senior&student 

langs bij een dame. Dat leek Lucia ook wel wat! Lucia heeft zich opgegeven voor 

stichting senior&student, omdat ze buiten haar dochter om geen contact heeft 

met mensen. Haar andere dochter woont in Oostenrijk.

Toen Sara in haar leven kwam kon mevrouw lekker kletsen: 'Ik kwebbel veel en zij 

luistert. Het personeel heeft niet echt tijd om te kletsen, en dat is ook logisch,' 

grapt Lucia. De eerste ontmoeting vond Lucia wel een beetje spannend: 'Ik vind 

alles nog steeds wel spannend. Echt, ik vind alles zo spannend, maar dan komt 

ze eenmaal binnen en dan loopt het wel.' Lucia moet rustig aan doen, spelletjes 

spelen vindt ze bijvoorbeeld niet zo fijn meer omdat alles snel moet. Alles moet 

een beetje rustig aan. Kletsen daarentegen vindt ze leuk: 'Ik ben blij dat ik goed 

kan praten én goed kan denken hoor!'

Dankzij Sara (19) heeft Lucia (75) iemand 

om mee te kletsen
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Samen onderneemt dit duo van alles: wandelen, nagels lakken, dingen 

opruimen, zegels plakken.

Sara: 'We ordenen samen spullen in huis. Lucia geeft de aanwijzingen en ik doe 

het werk. Ook maken we geregeld een wandelingetje om de kuilen en hobbels in 

de weg te leren kennen.' Sara zag een advertentie van stichting senior&student 

op een tram voorbij komen: 'Toen dacht ik: oh, dat is leuk om te doen!’’ Sara 

vond de eerste keer met Lucia ook spannend: 'Het is altijd de vraag of het wel 

zal klikken, maar ik voelde mij vanaf het begin eigenlijk al wel welkom en het 

klikte gewoon heel goed.'

'Ik zal iedereen een student als maatje aanraden. Iedereen. Je hebt aanspraak, 

je kan samen naar buiten en je kan kletsen,' aldus Lucia.
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Stichting senior&student heeft 1,6 miljoen euro toegezegd gekregen om ook vanaf 

mei 2022 eenzaamheid bij senioren tegen te gaan. Met de subsidie wordt het 

Maatschappelijke Diensttijd-project Jong+Oud=Goud van Stichting senior&student 

verlengd en uitgebreid. Tussen mei 2022 en mei 2024 gaan 881 jongeren aan de 

slag als maatje van een senior die extra ondersteuning en gezelschap nodig heeft.

Daarnaast volgen 45 studenten een intensiever traject in de rol als 

studentencoördinator of impact reporter. In die rollen krijgen de studenten meer 

verantwoordelijkheden, hebben ze meer contact met het team van Stichting 

senior&student en volgen ze een intensiever coachingsprogramma.

De subsidie van 1,6 miljoen euro is afkomstig van het Actieprogramma 

Maatschappelijke Diensttijd van het fonds ZonMw en partners. In het project 

nemen gemeenten, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, 

vrijwilligersorganisaties en bedrijven uit de grote steden deel.



www.stichtingseniorenstudent.nl

info@stichtingseniorenstudent.nl

085 – 0163266

Vragen? 

Neem contact 

met ons op
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