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Intro

In dit evaluatierapport zijn de resultaten 
opgenomen van de projecten die stichting 
senior&student tussen mei 2020 en juni 2022 
uitvoerde. 

Stichting senior&student maakte in deze 
periode 723 matches tussen jong en oud.  

Je leest in dit rapport wat de resultaten zijn in 
cijfers: hoeveel koppels namen er deel aan de 
projecten en wat hebben zij samen bereikt? 
Maar bovenal staan de ervaringen van 
deelnemers centraal. Wat is er dankzij de 
projecten veranderd in het leven van de 
senioren en wat hebben de studenten geleerd 
door hun deelname? 

De ervaringen van deelnemers vormen het beste 
bewijs van de impact die wij samen met onze 
vrijwilligers hebben bereikt: de zelfredzaamheid 
en het sociale netwerk van senioren is dankzij 
hun deelname vergroot.  

Meer dan andere jaren hebben we in dit rapport 
ook gefocust op de meerwaarde van deelname 
voor studenten: welke inzichten hebben zij 
opgedaan en welke vaardigheden hebben zij 
ontwikkeld? 

We sluiten deze evaluatie af met een aantal 
leerpunten voor de toekomst, zodat we de 
ervaring van deelnemers en daarmee ook de 
impact nog verder kunnen vergroten. 

stichting senior&student
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723 matches tussen jong en oud



Stichting senior&student heeft als doel om de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van 
eenzame en hulpbehoevende senioren te vergroten en jongeren een maatschappelijke 
functie te bieden. Stichting senior&student draagt met haar activiteiten bij aan gezonde en 
veerkrachtige steden, met actieve inwoners (jongeren) die zich vrijwillig inzetten voor 
oudere stadsgenoten.

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. Onze missie is dat de ‘sociale zorg’ die wij bieden 
uiteindelijk een vanzelfsprekend onderdeel wordt van de ouderenzorg in Nederland. 

Door jongeren aan senioren te koppelen, willen wij de band 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 missie van stichting senior&student wordt uitgedragen door projecten te organiseren 
waarbij jong en oud voor een periode van minimaal een half jaar aan elkaar gekoppeld 
worden en op regelmatige basis met elkaar afspreken. Samen werken de student en de 
senior aan het realiseren van een positieve verandering in het leven van de senior. 

stichting senior&student
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Missie

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.
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lichaam
gevoel en gedachten
zinvol leven
kwaliteit van leven
meedoen
dagelijks leven

Stichting senior&student koppelt studenten aan senioren voor de duur van een half jaar 
tot een jaar. Studenten bezoeken senioren gemiddeld 3 uur per week, waarbij gezelligheid 
centraal staat. Ondertussen werken de student en senior samen om de zelfredzaamheid te 
vergroten en het sociale netwerk uit te breiden. In ruil daarvoor krijgen de studenten:

         waardering
         een coachingstraject, dat hen helpt om hun idealen en talenten te ontdekken en 
waarin ze leren hoe ze hiermee een impactvolle bijdrage aan de maatschappij kunnen 
leveren
         de mogelijkheid om deel te nemen aan leuke en leerzame uitjes en workshops. 
Tijdens deze activiteiten is er veel ruimte voor ontmoeting met andere studenten en 
senioren
         een MDT-certificaat, wat voor hen een tastbaar bewijs is dat ze kunnen gebruiken 
voor hun cv
         een vrijwilligersvergoeding 

Ons doel is om een positieve verandering in het leven van senioren teweeg te brengen in 
een of meerdere van de volgende gebieden, die zijn gedefinieerd volgens het concept van 
Positieve Gezondheid: 

stichting senior&student

Onze oplossing
Wij koppelen studenten aan senioren
voor gezelschap en ondersteuning

https://www.iph.nl/positieve-gezondheid/wat-is-het/


stichting senior&student

6

Projecten 2020-2022
doelstelling

MDT :Jong +Oud=Goud (mei 2020- juni 2022): jongeren doen vrijwilligerswerk in het 
kader van de maatschappelijke diensttijd gedurende 6 maanden voor 114 uur in totaal. 
Jong+Oud=Goud 5.0 (mei 2020 - juni 2022): jongeren doen vrijwilligerswerk voor 4 
tot 12 uur per maand gedurende een jaar. 

Van mei 2020 tot en met juni 2022 voerde stichting senior&student de volgende 
projecten uit: 

Deze projecten werden uitgevoerd in de regio's Amsterdam, Utrecht en Rotterdam en we 
zijn eind 2020 uitgebreid naar Den Haag. 

Maatschappelijke Diensttijd: Jong +Oud=Goud
Het project Maatschappelijke Diensttijd: Jong+Oud=Goud was het eerste project van 
stichting senior&student waarbij jongeren vrijwilligerswerk deden in het kader van de 
Maatschappelijke Diensttijd (MDT). MDT is een initiatief van de Rijksoverheid met als doel 
om jongeren te stimuleren zich in te zetten voor een ander en tegelijkertijd hun eigen 
talenten te ontwikkelen. Binnen dit project volgden jongeren een traject van 114 uur, 
verdeeld over 6 maanden. In deze periode hebben ze vrijwilligerswerk gedaan als maatje
van een senior en volgden ze een coachingstraject, waarin ze hebben geleerd zich als 
coach voor een senior op te stellen. 

Jong+Oud=Goud 5.0
Dit project was een vervolg op onze eerdere projecten, waarin jongeren een jaar lang 
vrijwilligerswerk doen als maatje van een senior. Het aantal bezoekuren varieerde hierbij 
tussen de 4 en 12 uur per maand, afhankelijk van de wensen van de senior en de 
beschikbaarheid van de jongere. 



Samenwerkingspartners
Stichting senior&student ontving voor de projecten een bijdrage van het Actieprogramma 
Maatschappelijke Diensttijd van het fonds ZonMw en andere partners. Wewerkten ook 
nauw samen met die partners aan de uitvoering van het project. 

De partners waren voornamelijk zorginstellingen en seniorenorganisaties, die zelf niet als 
primaire taak hebben om een oplossing te bieden voor de eenzaamheid onder senioren, 
terwijl ze hier wel dagelijks mee geconfronteerd worden, zoals Amsta en Cordaan. 

Careibu werd door stichting senior&student ingehuurd voor projectmanagement en - 
uitvoer. En daarnaast werkten we ook samen met SNS Bank en NLvoorelkaar voor de 
werving van vrijwilligers.

stichting senior&student
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Naast bovenstaande partners werkte stichting senior&student ook samen met 
bijvoorbeeld huisartsen, maatschappelijk werkers en wijkverpleegkundigen die senioren 
aanmelden voor deelname. 
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Resultaten
in cijfers

Hieronder geven wij de doelstelling en bijbehorende resultaten weer van de projecten in
de vier regio's waarin wij actief waren: 

Regio Doel 
MDT

Resultaat 
MDT

Doel 
5.0

Resultaat 
5.0

Resultaat 
totaal

Amsterdam

577

361 20 25 386

Rotterdam 56 89 55 111

Utrecht 87 70 72 159

Den Haag 45 20 22 67

Totaal 577 549 199 174 723

Binnen het MDT-project deden jongeren een vast aantal uur vrijwilligerswerk: 114. Binnen 
het 5.0-project varieerde het aantal uur tussen de 4 en 12 uur per maand, met een 
gemiddelde van 7 uur per maand. 

Sinds 2021 hebben we binnen het MDT-project een intensievere variant toegevoegd, 
waarbij studenten 240 uur vrijwilligerswerk hebben gedaan. 20 studenten hebben binnen 
het MDT project dus een traject gevolgd dat qua zwaarte ongeveer gelijk staat aan 2 
reguliere MDT's. 
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Gevolgen corona voor projecten
De maatregelen omtrent het coronavirus hebben grote impact gehad op ons programma. 
Omdat senioren de meest kwetsbare doelgroep vormden, waren zowel zijzelf als de 
studenten terughoudend om deel te nemen. Beide groepen gaven veelvuldig aan liever 
even te wachten met starten totdat de maatregelen versoepeld werden. Wij hebben ons 
programma aangepast op de situatie, door jong en oud te laten zien wat er nog wel 
mogelijk was (digitaal contact, samen wandelen, bezoekjes aan de voordeur, helpen door 
o.a. boodschappen te doen). Ook bleven wij steeds de urgentie benadrukken van de hulp 
en het gezelschap die senioren nodig hebben, juist in coronatijd. Toch bleef het aantal 
aanmeldingen en matches achter op wat wij gewend zijn van eerdere projecten. Ook 
waren veel verzorgingshuizen gesloten voor bezoek en hadden zorgprofessionals andere 
(coronagerelateerde) prioriteiten dan senioren aanmelden voor deelname. 

De hulp van de jongeren die wel voortgezet werd was onverminderd waardevol en de 
waardering die deze jongeren kregen was groot. Veel jongeren hebben met onze hulp 
creatieve oplossingen gevonden om hun senior te blijven helpen. 

Voor de projectmedewerkers en -leiders werd de werkdruk sterk verhoogd door corona. 
Het maken van de matches kostte veel meer tijd dan wij gewend waren. Er ging veel tijd 
zitten in de communicatie met alle betrokken partijen, om hen te stimuleren om wél door 
te gaan tijdens de coronacrisis. Er waren ook veel vragen over de (steeds veranderende) 
maatregelen, veel jongeren en senioren wilden versoepelingen afwachten, dus gingen nog 
niet van start met hun traject, terwijl de band met hen wel warm gehouden moest worden. 
En de projectleiders hebben constant wijzigingen gemaakt om de aanpak te laten 
aansluiten op de situatie. Dit alles heeft als gevolg dat er meer uren besteed zijn dan 
oorspronkelijk de planning was in deze fase, terwijl we minder matches hebben kunnen 
maken dan gepland. 

In de oorspronkelijke planning zou het project duren tot 1 januari 2022. Wij hebben het 
project budgetneutraal verlengd tot 1 juni 2022. Hiermee zijn we in de buurt gekomen 
van het beoogde aantal matches, maar het uiteindelijke aantal matches is iets lager 
uitgevallen dan oorspronkelijk (voor corona) gepland was. 

stichting senior&student
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senior had andere verwachtingen: 12%
onmogelijk om in contact met de student te komen: 11%
geen match tussen de student en de senior: 11%
ziekte/overlijden senior: 11%

28 coachingssessies voor studenten, waarin zij in groepsverband werkten aan hun 
eigen ontwikkeling en leerden zich als coach voor een senior op te stellen. 
11 sociale momenten (uitjes en bijeenkomsten waarin deelnemende koppels ook met 
elkaar in contact komen). Veel van deze activiteiten vonden vanwege corona digitaal 
plaats, zoals een online bingo, een digitale rondleiding door het rijksmuseum en een 
borrel in het park. Ook hebben we kerstmaaltijden rondgebracht in Utrecht, hebben 
alle senioren een zelfgemaakte kerstkaart ontvangen en konden studenten in de 
andere steden een kerstpakketje ophalen om samen met hun senior te nuttigen. 

Nieuwe vrijwilligersfunctie: studentencoördinator (stuco)
In 2021 hebben we besloten een nieuwe vrijwilligersfunctie aan ons aanbod toe te voegen 
voor studenten die zich intensiever willen inzetten als vrijwilliger. Zij besteden 240 uur in 
zes maanden. De belangrijkste taken van de stuco's zijn het begeleiden van studenten, 
nieuwe studenten werven en activiteiten organiseren voor koppels. Deze nieuwe functie 
is tevens ondersteunend bij de groei van het aantal deelnemende studenten binnen onze 
stichting, omdat we zo voldoende persoonlijk contact met iedere student (via de stuco's) 
kunnen waarborgen.

Uitvalspercentage
Wij beschouwen een match die binnen 3 maanden stopt als een match die niet geslaagd 
is. Het uitvalspercentage bij de projecten was hoger dan wij gewend zijn. Wij denken dat 
dit te maken heeft met corona. Normaliter houden wij rekening met een uitvalspercentage 
van 30%. Het uitvalspercentage bij het project Jong+Oud=Goud 5.0 was 41% en bij het 
project Maatschappelijke Diensttijd:Jong+Oud=Goud 38%. De meestvoorkomende 
redenen van het vroegtijdig stoppen van een match waren: 

Aanvullende activiteiten
Naast het maken van matches tussen jong en oud organiseert stichting senior&student 
ook verdiepende workshops en aanvullende activiteiten voor studenten en senioren. 

Gedurende de projectperiode organiseerden we onder andere: 

stichting senior&student
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Deelnemers 

Wij streven ernaar om een diverse groep senioren en studenten te bereiken met onze 
projecten. Uit de verschillende moedertalen van deelnemers zien wij dat er veel diversiteit 
qua culturele achtergrond is. Onder de vrijwilligers waren studenten met 21 verschillende 
moedertalen (naast Nederlands) en bij de senioren waren er 23 verschillende moedertalen:

Arabisch
Bengaals

Chinees
Duits

Engels
Frans

Grieks
Hebreeuws

Hindi
Hongaars

Italiaans
Koerdisch

Lets
Oekraïens

Perzisch
Pools

Portugees
Roemeens

Russisch
Spaans

Turks

8
1
2
8
21
7
1
2
1
1
4
2
1
1
4
2
6
1
3
6
2

Arabisch
Bulgaars
Chinees

Duits
Engels
Frans

Grieks
Hebreeuws

Hindi
Hongaars

Indonesisch
Italiaans

Koerdisch
Maleis

Oekraïens
Panjabi

Perzisch
Russisch
Spaans

Surinaams
Tsjechisch

Turks
Urdu

5
1
4
3
4
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
2
4
5
1
1
1

79%23%
Gemiddelde leeftijd
van de studenten

Gemiddelde leeftijd
van de senioren

24 jaar 79 jaar

moedertalen van 
de senioren

moedertalen van 
de vrijwilligers

De matches tussen jong en oud hadden gemiddeld 55 jaar leeftijdsverschil. De groep van 
deelnemende studenten en senioren is divers. Het aantal vrouwelijke vrijwilligers was ruim 
in de meerderheid met 87%. 12% was man en 2 studenten worden graag aangesproken 
met "hen". Bij de senioren was 31% man en 69% vrouw. 
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Evaluaties

Studenten vullen na afronding van het project een evaluatie in. Daarin vragen we hen 
onder andere hoe ze de begeleiding door stichting senior&student beoordelen. Ook 
vragen we hen hoe groot de kans op een schaal van 1-10 is dat ze deelname aanraden aan 
andere studenten: 

82%79%
Gemiddelde beoordeling 

over de begeleiding
Gemiddelde kans dat een student

deelname aanraadt aan 
andere studenten

7,9 8,2

"Er werd altijd snel geantwoord als ik een vraag had of iets ging moeizaam "
"Indien ik gebruik wilde maken van begeleiding was deze altijd binnen een email of een 
telefoontje aanwezig. Dit was erg fijn. Door de maandelijkse check- 
in/feedbackmomenten voelde ik me ook gehoord en gezien en na 2 jaar nog steeds 
onderdeel van de stichting."
"De stichting voelt erg bereikbaar, en de communicatie is altijd positief van toon." 
"Jullie waren daar waar nodig, maar ik vond het vooral ook heel fijn dat jullie de match 
vertrouwen en mij zelfstandig mijn gang hebben laten gaan! :)"
"Als ik wat te vragen had kon ik altijd een appje sturen en als er wat was dan werd ik 
ook benaderd en dat vond ik best prettig."
"Er was maandelijks contact via de app. Ook werd er hulp aangeboden als dat nodig 
was. Ik voelde me op mijn gemak om contact op te zoeken met de contactpersonen 
van de stichting, dit is wel een goede indicatie dat de begeleiding goed was."
"I received regular training about how to deal with senior and learnt a lot from it. my 
stuco is really helpful and check my statues regularly" 

Als positieve feedback over de begeleiding ontvingen we onder andere: 
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"Ik heb niet het gevoel alsof ik begeleiding heb gekregen bij dit vrijwilligerswerk, ik heb 
weinig feedback gekregen en heb een beetje me eigen ding moeten doen. Opzich is dit 
prima gegaan, maar dat komt door mij en [de senior], omdat het gewoon vanzelf ging. 
Het had wel fijn geweest als ik na het invullen van een logboek tip en tricks had 
gekregen over wat ik misschien nog had kunnen doen of proberen. Ookal gaat het 
gewoon goed had ik misschien iets meer het gevoel gekregen alsof ik echt ergens mee 
bezig had geweest."
"Not much guidance and all in Dutch... I heard about workshops but always in Dutch. 
All my questions were answered through whatsapp but it is kind of annoying that no 
guidance is given to English speaking students." (De workshops en begeleiding worden 
wel in het Engels gegeven, dus hier zullen we extra duidelijk over communiceren in de 
toekomst)
"Ik zie, zoals eerder ook aangegeven bij mijn contactpersoon, meer kansen als het gaat 
om de eerste introductie. Ik vond dit namelijk best spannend. Zelf had ik geen goed 
beeld hoe de screening plaatsvindt bij de ouderen.'
'Ik kreeg het idee dat ik bij vragen altijd bij de stichting terecht kon. Alleen vond ik de 
stagiair die aan het begin van het traject mijn coach was niet enorm professioneel en 
heb ik aan de gesprekjes met haar ook niet zo veel gehad. '

"Ik heb niet heel veel contact gehad met de stichting omdat dat niet nodig was".
"Ik had begeleiding gekregen, niet super veel contact mee gehad maar ik had ook niets 
te melden. Er was wel altijd begeleiding als je het nodig had."

De volgende punten nemen wij mee ter verbetering voor nieuwe matches: 

Ook lezen we in evaluaties regelmatig berichten als: 

Samenvattend maken wij op uit de evaluaties dat studenten die contact opnemen met de 
stichting ervaren dat hun vraag goed wordt opgepakt. Sommige studenten hebben 
behoefte aan meer begeleiding aan de begin van het traject. We zullen deze behoefte 
actiever afstemmen met de student. De meeste studenten zijn tevreden over onze 
monitoring middels logboeken en een startformulier. Studenten waarbij het traject soepel 
verloopt hebben minder behoefte aan contact. Het is belangrijk dat we deze studenten 
wel binden aan de stichting. In de toekomst willen we hen meer betrekken door hen een 
voorbeeldfunctie te geven en hun verhalen te delen met anderen. Het coachingstraject 
wordt goed beoordeeld en is van meerwaarde voor de studenten. 
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Ook is uit de evaluaties duidelijk geworden dat de rol van de studentencoördinatoren 
(stuco's) nog niet helemaal helder is voor studenten. We zullen dit duidelijker toelichten in 
intakegesprekken en in de informatie die we delen bij aanvang van het traject. 

Alumni-netwerk
Met vrijwilligers die hun traject hebben afgesloten onderhouden wij graag contact. Zij 
kunnen bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan de ervaring van nieuwe vrijwilligers door 
hun ervaring te delen en ze kunnen helpen bij het werven van nieuwe vrijwilligers. Ook 
houden we ze graag op de hoogte van de impact die we als stichting maken en nieuwe 
mogelijkheden om zich voor de stichting (vrijwillig of betaald) in te zetten. 
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lichaam
gevoel en gedachten
zinvol leven
kwaliteit van leven
meedoen
dagelijks leven

Voor het monitoren en het evalueren van de projecten gebruiken we naast het in kaart 
brengen van de kwantitatieve resultaten ook een kwalitatieve techniek: Most Significant 
Change. Met deze participatieve techniek betrekken wij de deelnemers actief bij het 
systematisch verzamelen én delen van hun verhalen met daarbij de centrale vraag: Wat is 
de meest belangrijke verandering die het project volgens jou teweeg heeft gebracht en 
waarom? 

Voor stichting senior&student monitoren en evalueren we de volgende gebieden van 
verandering voor senioren, die zijn gedefinieerd door de organisatie achter het concept 
van Positieve Gezondheid: 

stichting senior&student

Impact
Verandering in het leven van senioren

https://www.iph.nl/kennisbank/wat-is-positieve-gezondheid/
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gevoel en gedachten
25.3%

kwaliteit van leven
19.6%

zinvol leven
15.6%

meedoen
15.1%

lichaam
12.9%

dagelijks funtioneren
11.6%

stichting senior&student

Startgesprek 
Aan het begin van het traject voeren koppels samen een startgesprek. Voor het 
startgesprek moedigen wij studenten aan om de tool van Positieve Gezondheid te 
gebruiken. Het startgesprek is een open gesprek met de senior over verschillende 
gebieden in het leven, waardoor de behoeften van de senior in kaart gebracht  worden. Zo 
weten vrijwilligers waar ze samen met de senior op kunnen focussen tijdens hun 
deelname, om zo echt een verandering teweeg te brengen. Deze verandering komt terug 
in de eindevaluaties, waardoor wij beter inzichtelijk hebben op welke vlakken wij impact 
hebben gemaakt. 

Logboeken
Elke maand hebben de studenten een logboek ingevuld, waarin ze de voortgang van het 
vrijwilligerswerk noteren. In de logboeken vragen wij onder andere hoe zij het contact met 
de senior ervaren. Over het algemeen verloopt dit contact heel goed: 

Eindevaluaties
In de eindevaluaties geven studenten aan op welke gebieden in het leven van de senior er 
een verandering heeft plaatsgevonden. Alle gebieden van de Positieve Gezondheid zijn 
daarbij aan bod gekomen: 

heel goed
56.1%

meestal goed 
30.6%

soms goed, soms moeizaam
10.2%

enigszins moeizaam
3.1%

https://www.iph.nl/positieve-gezondheid/wat-is-het/?gclid=Cj0KCQiArt6PBhCoARIsAMF5wahwNBTxzI7chziw14qgIjEgJCkWdtIhDHzjBFElxtUHdSZAW4vFnFkaApd6EALw_wcB
https://www.iph.nl/positieve-gezondheid/wat-is-het/?gclid=Cj0KCQiArt6PBhCoARIsAMF5wahwNBTxzI7chziw14qgIjEgJCkWdtIhDHzjBFElxtUHdSZAW4vFnFkaApd6EALw_wcB
https://www.iph.nl/positieve-gezondheid/wat-is-het/?gclid=Cj0KCQiArt6PBhCoARIsAMF5wahwNBTxzI7chziw14qgIjEgJCkWdtIhDHzjBFElxtUHdSZAW4vFnFkaApd6EALw_wcB
https://www.iph.nl/positieve-gezondheid/wat-is-het/?gclid=Cj0KCQiArt6PBhCoARIsAMF5wahwNBTxzI7chziw14qgIjEgJCkWdtIhDHzjBFElxtUHdSZAW4vFnFkaApd6EALw_wcB
https://www.iph.nl/positieve-gezondheid/wat-is-het/?gclid=Cj0KCQiArt6PBhCoARIsAMF5wahwNBTxzI7chziw14qgIjEgJCkWdtIhDHzjBFElxtUHdSZAW4vFnFkaApd6EALw_wcB
https://www.iph.nl/positieve-gezondheid/wat-is-het/?gclid=Cj0KCQiArt6PBhCoARIsAMF5wahwNBTxzI7chziw14qgIjEgJCkWdtIhDHzjBFElxtUHdSZAW4vFnFkaApd6EALw_wcB
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"[De senior] en ik hebben een hechte band gekregen, en we hebben het erg gezellig 
gehad. Nu de Coronacrisis voorbij is krijgt zij ook weer meer vrijheid, en kan ze weer 
meerdere dingen doen. Verder is er niet echt veel bij haar veranderd, zij is wel bezig 
met een nieuw project om vrouwen beter Nederlands te leren. Hier is zij erg 
enthousiast over en ze gaat dit graag aan, dit is erg positief omdat zij hierdoor weer 
een steentje kan bijdragen in de maatschappij en haar kennis kan delen. Ik heb 
gemerkt dat zij graag andere helpt, en graag haar kennis deelt."
"De meeste belangrijke verandering was dat ze meer contact had met mensen wat ze 
voorheen niet zoveel had"
"De motivatie bij [de senior] is gegroeid om haar sociale netwerk te vergroten. Door 
de lockdown staat dit nog wel in de kinderschoenen. Ze is van plan om zich in te 
schrijven voor een clubje waarmee ze meer mensen kan ontmoeten. Daarnaast heb ik 
met haar Tinder gedownload en uitgelegd om contact te leggen met eventuele 
vriendschappen en misschien dat daar zelfs nog een nieuwe liefde uit kan groeien." 
"Meer contact met mensen en het huis uit durven. Zoals in het logboek aangegeven, 
had meneer aan het begin van dit project geen enkel contact en kwam hij niet buiten. 
Nu heeft hij elke dag mensen om zich heen, maakt hij zelf weer wandelingen, en 
neemt hij deel aan veel activiteiten. Elke dag beleeft hij weer wat!"

Op bovenstaande vraag zijn veel mooie antwoorden gegeven, waaruit blijkt dat het sociale 
netwerk en de zelfredzaamheid van de senior zijn vergroot. Ook noemen studenten 
voorbeelden waaruit blijkt dat het welbevinden van de senior is verbeterd en de 
eenzaamheid verminderd: 

Uitbreiding van het sociale netwerk: 

Wat heb je ervaren als meest 
belangrijke verandering(en) voor de 

senior tijdens de afgelopen maanden en 
waarom?
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"[De senior] is meer open komen te staan voor nieuwe contacten en begon steeds 
bewuster te eten en te leven, waardoor ze beter in haar vel kwam te zitten!"
"Ik merk dat [de senior] vaker naar buiten toe gaat en dingen onderneemt. Zo gaat hij 
binnenkort zelf vrijwilligerswerk doen. Ik denk dat hij dat een jaar geleden zeker niet 
had gedaan. Ook heeft hij een keer gezegd dat hij er soms tegenop ziet om naar buiten 
toe te gaan, maar dat hij door onze wandelingen/fietstochten erachter is gekomen dat 
het helemaal niet zo erg is. Hij is het afgelopen jaar helemaal opgebloeid."

"Ze vertrouwt me echt en ze is heel erg open - meer dan bij aanvang. Ze geniet 
duidelijk van onze tijd samen. We sturen elkaar nu en dan foto’s naar elkaar, dat is heel 
gezellig. Mevrouw bedankt me altijd heel hartelijk na mijn bezoek. Ook durft ze zelf 
beter instanties te bellen en als ze er niet uitkomt dan vraagt ze om hulp."
"Vertrouwen krijgen in het gebruik van de computer. Hij kan nu zelf onbezorgd surfen 
op het wereldwijde web :)"
"[De senior] gaat vaker zelf een rondje wandelen (eerder zat hij vaak de hele dag 
binnen) en geeft aan dat hij zich hierdoor inderdaad toch wel beter voelt."
"Ze was eerst erg gesloten en het leek soms alsof ze nergens zin in had. Ik kom nu 
ongeveer een jaar bij haar en ondertussen kennen we elkaar erg goed en komt zij zelf 
ook met ideeën voor de donderdagmiddag."
"Ik heb met [de senior] een fijne band opgebouwd. Ik denk dat onze wekelijkse 
contactmomenten haar wel weer een ‘boost’ hebben gegeven en haar door een 
eenzame tijd hebben geholpen. Ik heb ook 2 keer haar haren geverfd en hierdoor 
voelde ze zich weer een stuk jonger."
"Mevrouw is echt opgebloeid sinds het begin van het project. Ze is iemand die in t 
begin wel de kat uit de boom kijkt en wantrouwig kan zijn naar nieuwe mensen. Elk 
bezoek werd onze band beter en liet ze me een beetje meer toe. We hadden goede 
gesprekken en zijn veel naar buiten geweest. Ook is ze meer gaan bewegen (op de 
hometrainer in huis en op de trilplaat en samen naar buiten in de stoel). Ze genoot 
ervan om samen naar buiten te gaan en dit blijf ik zeker met haar doen."

Zelfredzaamheid: 
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"Volgens [de senior] geef ik hem meer inzicht in zichzelf, dit kan over van alles gaan. 
Hij zegt dat hij deze opgedane zelfreflectie erg waardeerd. Ook begrijpt hij zijn pc nu 
wat beter waardoor hij zich wat minder onzeker voelt op het gebied van nieuwe 
(technologische) dingen zegt hij."
"Toen ik begon aan de match was mevrouw net weduwe en was zij zeer afhankelijk 
van anderen (voor boodschappen, geldzaken, activiteiten ondernemen, etc.). In het 
afgelopen half jaar heb ik de tijd genomen om samen met haar te kijken hoe zij de 
ruimte kon nemen om te rouwen, maar ook zelfstandig door te zetten en activiteiten 
te blijven ondernemen. Zij kan nu geheel zelfstandig leven, ondanks haar rolstoel 
beperkingen. Zo gaat zij mee met een organisatie om er (begeleid) op uit te gaan, kan 
zij nu zelf online boodschappen doen of spullen bestellen, heeft zij weer contact gehad 
met de mensen uit de buurt, etc."
"Ik heb gemerkt dat mevrouw wat positiever in het leven is gaan staan, en zich wat 
meer heeft neergelegd bij het leven in een verzorgingstehuis. Ook is het fijn dat ze nog 
steeds (met mijn hulp) zelf haar boodschappen kan halen. Dit ervaart ze zelf als een 
groot rijkdom, ook al had ze vroeger een hekel aan boodschappen doen. Ook geniet 
mevrouw erg van muziek, en doordat ze zelf een speciale radio heeft gekregen die erg 
makkelijk is in het gebruik, kan ze nu zelf ook makkelijk een muziekje opzetten."

"She is becoming more and more energetic and optimistic. Because I help her a lot 
about her gardening and grocery which make her life more easier. Besides, we talk a 
lot about our lives, our experiences, she doesn’t really feel lonely during the match."
"Door samen op pad te gaan met de senior is de senior vrolijker, omdat ze weer op 
meer plekken komt. Ook gewoon kunnen kletsen met elkaar over haar gevoelens en 
gedachtes heeft haar goed gedaan. Ik denk vooral dat ze gewoon weer wat meer leuke 
dingen in haar leven heeft."
"Ze vertelde mij dat ze zich mentaal en fysiek veel beter voelt dan paar maanden 
geleden. Dit kwam vooral door de contact wat wij hadden."

Vermindering van eenzaamheid/verbetering van het welbevinden: 
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"Ik vond t best spannend in het begin, zeker toen ik merkte dat mevrouw best wel een 
pittig karakter had en niet op haar mondje is gevallen, maar hoe meer ik haar 
vertrouwen won en hoe beter we elkaar leerden kennen, hoe liever en opener ze werd 
naar mij toe en hoe meer ik ook op mn gemak was. Dit vond ik bijzonder om mee te 
maken, dat je zo’n band kan opbouwen en veel kan gaan betekenen voor iemand die je 
nog helemaal niet kende."
"Voor mij is er niet heel veel veranderd, maar vind het wel fijn dat ik iets voor een 
ander kan betekenen. Ook vind ik het interessant om te horen hoe meneer tegen 
dingen aankijkt aangezien hij natuurlijk een stuk meer levenservaring heeft."
"Ik wilde een ander helpen in plaats van constant individualistisch te leven en met 
mezelf bezig te zijn. Door mee te doen aan dit project en hierna door te gaan met een 
volgende match is dit eigenlijk al gelukt. Het gaf me vaak voldoening nadat ik was 
langs geweest en merkte dat mevrouw mijn bezoek op prijs stelde, ook al zei ze dat 
nooit expliciet. Ik had niet altijd zin om te gaan, moest soms een drempel over of wist 
niet wat ik met een bepaalde situatie aan moest, maar door het wel te doen daagde ik 
mezelf uit en heb ik me zeker ontwikkeld."
"Ik merk dat ik het heel mooi vond om met een senior zo’n band op te bouwen. Je 
begint als totale vreemden en nu is mevrouw niet meer uit mijn leven weg te denken. 
Ik heb onwijs veel van haar geleerd, en ze voelt voor mij als mijn oma in Utrecht. Qua 
persoonlijke ontwikkeling merkte ik hoe mooi vrijwilligerswerk is en hoe prachtig het is 
om een toevoeging aan iemand zijn/haar leven te kunnen zijn."

Wij vinden het belangrijk dat studenten de mogelijkheid krijgen om zich gedurende hun 
deelname persoonlijk te ontwikkelen. Studenten geven in de evaluatie aan dat ze 
voldoening ervaren omdat ze iets kunnen beteken voor een ander, dat ze nieuwe inzichten 
hebben gekregen door hun vrijwilligerswerk en dat ze nieuwe vaardigheden hebben 
opgedaan. Voorbeelden hiervan zijn: 

Ervaren van voldoening/iets betekenen voor een ander: 

Impact
Persoonlijke ontwikkeling voor studenten
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"Ik heb gemerkt dat een klein stukje van mijn drukke leven, voor mevrouw voelt als 
iets super groots en speciaals. Ik kreeg hier energie van."

"Ik heb veel meer geduld en respect gekregen voor de oudere generatie. Het wordt ze 
erg moeilijk gemaakt in dit digitale tijdperk en ik begrijp nu ook beter waar ze tegen 
aan lopen. Daarnaast heb ik voor mezelf ook een gevoel gecreëerd dat ik dankbaar 
werk verricht."
"Geduldig zijn, eerlijk zijn en open zijn loont ontzettend bij wie je ook ontmoet. 
Mevrouw was in het begin wat schuchter maar we zijn ontzettend naar elkaar 
toegegroeid. Dat vind ik ontzettend leuk! Ook zie ik nu beter in dan voorheen dat het 
ontzettend lastig kan zijn als je lichamelijke gebreken hebt, zoals mevrouw. Daar kan ik 
mij nu beter in verplaatsen."
"De senior heeft mijn passie voor schrijven en toch ook wel een beetje filosoferen 
opnieuw weten aan te wakkeren. Hier ben ik hem erg dankbaar voor. De manier 
waarop hij in het leven staat heeft mij bovendien geïnspireerd. Hij is enorm positief 
ingesteld en een hele vrije geest, dit waardeer ik erg aan hem en ik neem hier dan ook 
graag een voorbeeld aan."
"Ik ben geduldiger geworden door het lagere tempo van functioneren van de senior. 
Verder ben ik bewuster gaan reflecteren op bepaalde aspecten van m'n leven, 
aangezien de gesprekken die ik met de senior heb gehad ook reflectief van aard zijn."
"Ik heb geleerd dat senioren niet zoveel verschillen van mijn eigen leeftijd. Ik weet 
beter hoe ik ze moet benaderen en ermee moet omgaan. Daarnaast hebben mevrouw 
en ik veel diepgaande gesprekken gehad over onze levenskeuzes, onze eigen 
ontwikkeling en drijfveren. Met dit soort gesprekken leer je de wereld en mensen om 
je heen beter begrijpen."
"Ik denk dat ik een stukje meer zelfvertrouwen heb ontwikkeld door dit project aan te 
gaan. Ik heb in een jaar tijd een band opgebouwd met een oudere en dit geeft ook een 
bepaald gevoel van voldoening. Daarnaast ben ik erachter dat ik het erg leuk vind om 
met ouderen om te gaan en misschien wil ik hier later ook nog wel mee verder."
"Inlevingsvermogen en begrip hebben voor mensen. Met het begeleiden van een 
persoon van 91, leer je snel wat voor limitaties anderen hebben in het dagelijks leven. 
Hier heb ik meer begrip en geduld voor gekregen, waardoor ik sneller mensen te hulp 
schiet en bijv. bedachtzamer ben met het parkeren van een fiets o.i.d."

Nieuwe inzichten:
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"In het startformulier had ik aangegeven dat ik de behoefte had om buiten mijn bubbel 
en comfortzone te stappen, door met een andere generatie in contact te komen. Ik 
hoopte hiermee mijn mens- en wereldbeeld wat te verruimen en te leren hoe ik met 
onbekende situaties om kon gaan. Op kleine schaal is dit zeker gelukt. Mijn leven is in 
bijna alle opzichten het tegenovergestelde van dat van mevrouw: ze woont al haar 
hele leven in Utrecht, is nooit buiten Nederland of op vakantie geweest, heeft geen 
werkervaring, geen echte hobby's en rookt de hele dag. Dit opende echt mijn ogen. Zó 
kan het dus ook. Er kwamen tegelijkertijd allemaal vragen bij me op: Hoe kan het dat je 
leven zo gelopen is? Heb je dan geen behoefte aan meer dan dat wat je kent? Door dit 
besef ben ik mijn eigen leven ook wat meer gaan waarderen." 
"Ik heb erg veel geleerd van mevrouw (naast dat we samen hebben gelachen, en veel 
muziek hebben gemaakt). Naast dingen over haar leven, heb ik ook geleerd hoe ik 
beter om kan gaan met iemand die lijdt aan de ziekte van Parkinson. Het heeft me ook 
anders doen kijken naar de gesloten afdelingen voor mensen met bv dementie, om dat 
ik zag hoeveel weerstand dat bij mevrouw opriep."
"first I have more knowledge about how the dutch society works thanks for the 
explanation of Miss. Second, she inspired me to go scrubber diving and that gonna be 
really interesting. Third, I learn a lot how to deal with people, how to listen and react."
"Ik denk ik heb mij verder kunnen ontwikkelen hoe ik naar oudere mensen kijk. Ik heb 
een beter begrip ontwikkeld voor hoe de maatschappij soms oudere mensen niet goed 
genoeg geïntegreerd en hoe ik daardoor mijn bijdrage kon geven dat dit beter gedaan 
kan worden. Persoonlijk heb ik ook een goede band met een bijzonder mens 
opgebouwd."
"Door de gesprekken tussen de senior en mij, liet ze me soms een hele andere blik op 
een verhaal zien. Dit is voor mij heel waardevol geweest. Ook gaf ze eerlijke feedback 
op mij aan het einde, wat me meer inzicht in mezelf heeft gegeven."
"Mevrouw heeft me geleerd om meer vanuit mezelf beslissingen te maken en meer 
rust in mijzelf te vinden."
"Ik heb geleerd dat het soms heel erg helpt om gewoon te luisteren naar wat de ander 
allemaal in zich verborgen houdt. Mensen voelen zich daarna ook heel opgelucht vaak. 
Luisteren is dus heel belangrijk."
"Ik heb geleerd dat ik niet alles aan iemands situatie kan verbeteren en dat ik soms 
vooral er kan zijn voor iemand door er simpelweg te zijn."
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"levensadviezen en rust. ik heb veel rust ervaren tijdens en na het afspraakje."
"Ik leer veel van haar als persoon. Haar manier van leven “het komt allemaal wel goed” 
is erg inspirerend."
"Ik heb doorzettingsvermogen ontwikkeld."
"Heel interessant om wekelijks iemand te spreken uit een hele andere generatie en 
natuurlijk sociale kring. Ik ben wel een grens overgegaan op het gebied van mijzelf 
openstellen voor een vreemde."

"Ik heb geleerd om me meer open te stellen, en gelijkwaardigheid te creëren. Hier 
hebben wij ook gesprekken over gehad, en dit is uiteindelijk heel goed gelukt. Ook 
heeft [de senior] mij dat vertrouwen gegeven, en heeft zij mij ook met persoonlijke 
dingen waar ik tegen aanliep geholpen. Zij laat mij nadenken, en dingen zien vanaf een 
andere kant. Onze gesprekken zijn heel open geweest en natuurlijk gegaan. Dit is voor 
ons beide heel prettig geweest. Hier ga ik in de toekomst in mijn werkveld nog veel 
aan hebben."
"Anders luisteren en bevragen. Meer tijd voor zaken nemen."
"Ik heb geleerd mij meer open te stellen tegenover een vreemde persoon en vooral 
geduld te hebben in het omgaan met senioren. Verder heb ik geprobeerd door zo veel 
mogelijk vragen te stellen veel van de senior te ervaren en zo een indruk te krijgen hoe 
goed hij (nog) in het leven staat en hoe goed zijn levenskwaliteit is. Samengevat heb ik 
mijn vaardigheden in communicatie verbeterd, bijvoorbeeld goed luisteren, vragen 
stellen, de andere persoon laten uitpraten etc."
"Het initiatief uit handen geven en de senior proberen de regie te geven, ondanks dat 
ze die steeds bij mij neerlegde"
"1. Communicatieve vaardigheden--> Kwetsbaar opstellen tegen een vreemdeling die 
totaal niet in het zelfde levensfase als jij zit 2. Dankbaarheid--> reflectie naar mezelf
toe --> door gesprekken over 'de oude dag' met de senior ben ik me ervan bewust dat 
gezondheid het belangrijkste is."
"Ik heb optijd komen en geduldig ingevuld bij mn startformulier. Optijd komen is 
redelijk goed gelukt daar ben ik blij mee. Echter liep het soms uit en kwam ik dan te 
laat bij andere dingen dus hier is nog steeds werk aan de winkel. Daarnaast geduldig 
zijn, dat is ook redelijk gelukt. Mevrouw vertelde vaak verhalen die ik al meerdere 
keren heb gehoord. Ik bleef hier dan geduldig in door het niet meteen af te kappen 
maar langzaam proberen het gesprek een andere kant op te laten gaan."

Vaardigheden ontwikkeld: 
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"Ik heb vooral veel geleerd over hoe om te gaan met tegenslag. Het was best lastig 
toen mevrouw haar heup brak en in het ziekenhuis lag, maar we hebben toch samen 
ons hier sterk in gehouden en zo zie je dat het toch vaak weer goed komt."
"Leren nog duidelijker eigen grenzen te communiceren"
"Meedenken ondersteunen en empathie, goede vragen stellen"
"Ik heb zelf een ontwikkeling gemaakt in het hebben en tonen van geduld."
"Ik heb geleerd om in situaties waar in ik eerder geen nee kon zeggen nu wel nee te 
zeggen."
"Ik ben geduldiger geworden en heb meer routine gekregen het afgelopen half jaar. Als 
ik bij mijn senior op bezoek was leerde ik me goed focussen zonder constante 
afleidingen van telefoons oid."
"Ik heb geleerd hoe ik meer geduldig moet zijn met mensen. Ook hoe ik beter kan 
plannen en mijn tijd indelen, zodat ik op mijn afspraken kan nakomen."
"Ik heb mij het meest ontwikkeld in mijn communicatie vaardigheden. Ik kan nu veel 
beter iemand onderbreken tijdens een gesprek dan voorheen, ik ben er nog niet 
helemaal maar het is wel al stukken beter."
"Ik heb de tijd genomen en me eens niet in de waan van de dag te verloren."
"Ik heb mij ontwikkeld in het structuur aanbrengen. Ik heb verschillende aspecten 
opgepakt waar zij hulp in nodig had en deze een voor een met haar doorgelopen. Ook 
heb ik een nieuwe kant ontwikkeld waarbij ik heb gemerkt/geleerd hoe ik om ga met 
rouw."
"Ik heb veel geleerd over de omgang met iemand die 50 jaar ouder is dan dat ik ben, 
mijn sociale vaardigheden verder ontwikkelt en ook proberen los te laten als een 
senior niet altijd wil of kan wat eerst de planning was."
"Ik heb mij verder ontwikkeld in hoe je met verschillende emoties kan omgaan". 

Perspectief van senioren
Vanaf het volgende project zullen wij ook bij senioren een evaluatie doen om zo nog meer 
ervaringen en lessen voor de toekomst te verzamelen. 
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Ervaringsverhalen
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Lilly ziet Johan, die een verstandelijke 
beperking heeft, twee keer per maand. 
Ze beurt hem op en biedt hem 
gezelligheid.

Samen beleven ze altijd iets leuks en 
hebben ze genoeg om over te praten, 
het plezier spat ervan af!

Deze twee actieve maatjes volgen 
elke week hun ritueel in het park. Dick 
helpt Ahmed met Nederlands en 
Ahmed helpt op zijn beurt Dick met 
zijn oefeningen. 

Zoals Dick zegt: 'Spelenderwijs leren 
werkt het allerbeste!'

Bekijk de video van 
Ahmed (34) & Dick (75)

Bekijk de video van 
Lilly (23) en Johan (65)

https://www.instagram.com/p/ChCIviko4jH/
https://www.instagram.com/p/Cbc1I9WoSfJ/
https://www.instagram.com/p/ChCIviko4jH/
https://www.instagram.com/p/Cbc1I9WoSfJ/
https://www.instagram.com/p/ChCIviko4jH/
https://www.instagram.com/p/Cbc1I9WoSfJ/
https://www.instagram.com/p/ChCIviko4jH/
https://www.instagram.com/p/ChCIviko4jH/
https://www.instagram.com/p/ChCIviko4jH/
https://www.instagram.com/p/ChCIviko4jH/
https://www.instagram.com/p/ChCIviko4jH/
https://www.instagram.com/p/ChCIviko4jH/


Michelle is geboren in Venezuela en opgegroeid in Aruba. Anderhalf jaar geleden 
verhuisde ze naar Nederland om te studeren. Ze studeert Optometrie in Utrecht en 
woont in Rotterdam. Haar familie is ver weg van haar. Dat is ook een van de redenen 
waarom ze zich heeft opgegeven voor stichting senior&student. 

Nelle woont samen met haar man in Rotterdam: 'Mijn man is niet meer helemaal 
mobiel, maar wel goed bij de tijd. Ik verzorg hem ook. We zorgen voor elkaar.' Iedere 
ochtend en avond komt er hulp voor haar man. Nelle: 'Eerst kreeg ik geen hulp, maar ik 
word ook ouder en het gaat allemaal steeds wat moeilijker bij mij. Daarom ben ik extra 
blij met Michelle, zodat er ook iemand voor mij is!' Michelle helpt haar regelmatig met 
de computer.

De Spaanse taal bracht Michelle (24) en 
Nelle (92) bij elkaar
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Nelle is aangemeld bij stichting senior&student door woningcoöperatie SOR. Wat de 
twee samenbracht is de Spaanse taal: het is Michelle’s moedertaal en Nelle wilde het 
beter leren spreken. Nelle is veel in Spanje geweest samen met haar man. 

Het koppel voert regelmatig gesprekken in het Spaans. Andersom helpt Nelle Michelle 
met de Nederlandse taal. Michelle: 'Naast Nederlands leer ik ook veel andere dingen 
van Nelle. Ik kan altijd bij elkaar terecht. We zijn er echt voor elkaar.' 

Voor Nelle is het ook fijn dat ze af en toe 'gewone' gesprekken kan voeren: 'Mijn man 
heeft afasie. We begrijpen elkaar wel, maar lange gesprekken kunnen we niet meer 
voeren. Daarom is mijn man ook blij dat er nu iemand voor mij komt.'

Wandelen & koken
Naast het Spaans onder de knie krijgen, wilde Nelle ook graag wandelingen maken: 'Ik 
kan niet meer alleen wandelen met mijn man. Nu begeleidt Michelle ons. Dan gaan we 
een stukje wandelen of boodschappen doen. Uitstekend!' 

Ook houdt Michelle erg van koken en dat doet ze dan ook vaak voor het echtpaar als 
ze er is.
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Lieke Duijn (18) uit Uitgeest is tweedejaars student Toegepaste Psychologie in Leiden 
en liep een half jaar stage als studentencoördinator bij stichting senior&student.

Wat doe je precies als studentencoördinator (stuco)
‘Bij stichting senior&student bestrijden we eenzaamheid door studenten te koppelen 
aan senioren die daar behoefte aan hebben. Als coördinator begeleid ik die studenten. 
Dat kan praktische begeleiding zijn, zoals uitleggen hoe dingen werken, maar ook 
coaching. Per traject zijn er aan aantal vaste coachingsgesprekken.’

Welke onderwerpen komen in zo’n coachingsgesprek aan bod?
‘In het begin stelt een student altijd doelen op om aan te werken met zijn of haar 
senior. Die doelen variëren van uitleggen hoe online bankieren werkt, tot hulp bij 
fysio-oefeningen, of een sociaal doel om aan te werken met de senior: meer 
gezelligheid in hun leven. In het gesprek bespreken we waar de student tegenaan 
loopt. Zo had ik laatst een student die het moeilijk vond om een senior uit haar 
isolement te krijgen – de vrouw wilde het liefst de hele dag binnenblijven.’

Lieke Duijn (18) liep stage bij stichting 
senior&student
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Hoe pak je zo’n situatie aan?
‘Voor mij als stuco was dat ook een leermoment. Want hoe kunnen we er nou voor 
zorgen dat het wél lukt om die mevrouw op de been te krijgen? Gelukkig krijg ik ook 
coaching van een professionele coach, en zo stellen we dan een aantal tips op voor de 
betreffende student om mee aan de slag te gaan. Dat begeleiden vind ik het leukste 
van het werk.’

Wat is daar zo leuk aan?
‘Mijn kracht is denk ik mijn empathische vermogen. Ik voel het bijvoorbeeld haarfijn 
aan als iemand minder, of juist wat meer behoefte heeft aan coaching. Ik vind het leuk 
om op die manier flexibel te zijn, te schakelen naar wat de student nodig heeft.’

Je hoort vast ook veel mooie verhalen van de studenten.
‘O zeker! Een van de studenten met wie ik contact heb, gaat inmiddels al twee jaar 
langs bij haar senior. Die hebben zo’n goede band gekregen, ze helpt haar nu toevallig 
met verhuizen, maar vaker drinken ze gewoon gezellig een kopje koffie. Ik vind het 
echt bijzonder om te zien dat er zo’n relatie kan ontstaan tussen twee mensen.’

Wat voor type moet je zijn om dit werk goed te kunnen?
‘Als je naar ons team kijkt, dan zie je veel verschillende types. De een doet het werk als 
vrijwilliger, de ander loopt stage, zoals ik. Over het algemeen zou ik zeggen dat het van 
belang is dat je sociaal bent, goed met mensen kan praten. Daarnaast moet je niet 
gelijk uit het veld geslagen zijn als er iets tegenzit. Je moet dus een 
probleemoplossende houding hebben.’

Tot slot: waarom is deze stage een absolute aanrader?
‘Het geeft echt voldoening. Je bent de hele dag bezig met het helpen van mensen, en 
zeg nou eerlijk: wat is leuker?’

Echt een stage voor sociale mensen
Lieke (18)
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Joke heeft zich aangemeld, omdat ze het leuk vindt om nieuwe dingen uit te proberen. 
Ze woont in Utrecht, maar is een geboren en getogen Achterhoeker. Door de 
coronacrisis was ze veel alleen thuis, normaal ging ze met de taxi naar van alles toe: 'Ik 
ga veel naar de kapper en één keer in de vijf weken doe ik mijn nagels.' Daarnaast 
houdt Joke enorm van mode en uitgaan. Nikki zag het bericht van Joke op de 
zoekkaart van stichting senior&student staan: 'Toen las ik dat Joke enorm van mode 
houdt en ik ook! Dus ik dacht 'Nou, dat is toch perfect?'

Nikki studeert Voeding en Diëtiek op de Hogeschool van Amsterdam en woont in 
Utrecht. Als bijbaantje werkt ze in de Birkenstock winkel: 'Joke vindt dat heel leuk, we 
hebben het altijd over de nieuwe slippers die ik dan heb.' Tijdens de lockdown had 
Nikki niet veel te doen. Hierdoor is ze gaan zoeken naar nieuwe dingen die ze kon 
doen. Zodoende is ze bij stichting senior&student gekomen. Haar opa en oma wonen
in Brabant, wat dik een uur reizen is. 'Mijn andere opa uit Noord-Holland was 
overleden en mijn oma was toen heel alleen. Ik dacht toen: Er zullen vast meer 
senioren zijn die gezelschap kunnen gebruiken.'

Dankzij Nikki (23) heeft Joke (85) iemand 
om mee te kletsen
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Het koppel heeft een goede band door de spontaniteit en openheid: 'Nikki is eigenlijk 
een beetje mijn dochter, zo open dat ze is. Ik vind het heel leuk.' Nikki vult haar aan: 
'Als we iets denken dan zeggen we het. Daarin zijn we hetzelfde. We hebben dezelfde 
interesse en heel veel begrip voor elkaar.' 

Wat het koppel vooral samen doet is gezellig kletsen, Joke: 'Wat eigenlijk moet is 
computeren, maar dat komt er niet eens zoveel van. Het komt door de warmte! Dat 
vind ik ook niet erg.' Het koppel kan zo anderhalf tot twee uur in één stuk door 
kletsen. Nu met het warme weer zitten ze vooral buiten en drinken ze even wat. Nikki: 
'Toen het wat kouder was, zaten we samen achter de computer en dat ging heel goed 
eigenlijk in vergelijking met het begin.' 

Ook helpt Nikki Joke met kleding verkopen op Vinted.  
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Voor veel studenten is het lastig om zich voor een jaar aan de stichting te 
verbinden. Ook riep de keuze tussen een traject van 6 of 12 maanden 
verwarring op bij studenten en zien we dat het uitvalpercentage bij 12 
maanden hoger is. Wij hebben daarom besloten om alleen nog trajecten van 
een half jaar aan te bieden. Daarbij focussen we ons nu volledig op de 
maatschappelijke diensttijd, omdat de combinatie van iets betekenen voor een 
ander en tegelijkertijd werken aan je eigen ontwikkeling goed past bij stichting 
senior&student. 

Senioren betalen geen vaste eigen bijdrage meer om deel te nemen aan 
projecten. Dit vormde een drempel die wij graag wegnemen. In plaats daarvan 
krijgen zij de mogelijkheid om een vrijwillige eigen bijdrage te doen naar 
draagkracht na afloop van hun deelname.
Senioren worden actiever betrokken door hen ook een evaluatie in te laten 
vullen. 

We gaan naast de reguliere coachingssessies ook themabijeenkomsten voor 
studenten organiseren, zodat zij zich verder kunnen verdiepen in thema's die 
aansluiten bij hun ontwikkeling. Voorbeelden van thema's die aan bod komen 
zijn: feedback geven, verbindende communicatie, empathie en compassie. 

Uit de evaluatie van de projecten die we met dit rapport afronden, hebben wij een 
aantal lessen voor de toekomst geformuleerd: 

Vormgeving projecten

Deelname senioren

Coaching & begeleiding studenten
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Lessen
voor de toekomst



De verhalen van deelnemers geven een beter beeld van de impact die we 
maken dan cijfers en grafieken. We gaan deze verhalen in de toekomst daarom 
nog prominenter naar voren brengen. Dit doen we onder andere door ook 
vrijwilligerstrajecten als impactreporter aan te bieden, waarbij studenten bij 
koppels langsgaan om verhalen te verzamelen. 
Bij toekomstige projecten gaan we impactbijeenkomsten organiseren, waarin 
deelnemers samen de verzamelde verhalen bespreken en bepalen welke 
onderdelen nog moeten worden toegevoegd om een compleet beeld van de 
impact van ons werk te vormen. 
We gaan in de toekomst trajecten die minder soepel verlopen beter 
documenteren, door hierover uitgebreider in gesprek te gaan met de 
betreffende koppels en deze verhalen mee te nemen in onze impactmetingen. 

Impactverhalen
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Op de afsluitende bijeenkomst voor studenten stelden wij de volgende vraag: 



www.stichtingseniorenstudent.nl
info@stichtingseniorenstudent.nl
085 – 0163266

Vragen? 
Neem contact 
met ons op


