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Voorwoord

Leren en blijven leren, het behoort tot het leven als inademen en uitademen. Het 
is niet beperkt tot de jonge jaren. Het omvat veel meer dan school lopen, cursus 
volgen, studeren. En het strekt zich uit over het hele leven. Zij het dat het in iedere 
levensfase een eigen inkleuring heeft . 

Iets anders is het hulp geven bij het leren; het geven van een educatieve hand-
reiking. Inderdaad, soms kan een mens bij het leren enige hulp gebruiken. Soms 
gaat hij of zij ernaar op zoek. Soms wordt ze vanuit de samenleving aangeboden. 
Omdat deze hulp maatschappelijk nodig of nuttig wordt geacht. 

In dit boek worden heel wat inzichten van het educatieve werk met ouderen 
voor het voetlicht gebracht en belicht. Dit gebeurt vanuit verschillende invalshoe-
ken en, uiteraard, met bijzondere aandacht voor het eigene van het leren van ou-
deren. Dat is meteen de rijkdom ervan.

Deel 1 gaat over ‘Een visie op ouder worden en educatie bij ouderen’. Het ge-
ven van een passende handreiking bij het leren vereist de nodige competenties. 
Zeker als het meer geïnstitutionaliseerde vormen van educatief werk betreft . Als 
het gaat om het educatieve werk met ouderen is er een visie nodig op de mogelijk-
heden en de beperkingen eigen aan de leeft ijd en inzicht in wat ouderen echt kan 
helpen bij het leren. 

Het vergt ook een kijk op educatie en leren. In het deel dat hierover gaat, wordt de 
klemtoon gelegd op het samen leren met de betrokkenen, en uitgaande van hun be-
hoeft en, op het bepalen van de leerdoelen, het leggen van verbanden met hun kennis 
en ervaring, en het geven van feedback en positieve bekrachtiging. Dit alles vormt de 
kern van het hulp geven bij het leren in het algemeen. Maar bij het werken met oude-
ren dient het wel een eigen invulling te krijgen vanuit de levenssituatie en de geschie-
denis van de oudere. Dit stelt eisen aan het inlevend vermogen van de begeleiding.

Deel 2 reikt een kader aan om ouderen te ondersteunen bij het leren. Dat heeft  
betrekking op het geven van voorlichting, van vorming en van training. Al wordt 
er niet speciaal ingegaan op het eigene van deze werkvormen. Dat geldt ook voor 
preventieve en voor veeleer curatieve vormen van educatief werk. Wat in dit deel 
vooral wordt behandeld, is de voorbereiding en het doorlopen van een educatief 
traject. Per fase wordt zowel een conceptueel kader aangereikt als stilgestaan bij de 
concrete aandachtspunten voor de invulling ervan. Ook worden er tips gegeven, 
ontleend aan beproefde praktijken.



Leren niet verleren

12

Daarnaast wordt er uitgeweid over het werken met groepen en het hanteren 
van de dynamiek ervan. Vier variabelen en hun samenhang staan hierbij centraal: 
het proces (de interactie binnen de groep en de beleving ervan); de inhoud (het 
doel en het onderwerp waar de groep mee bezig is); de structuur (een aantal vorm-
kenmerken van de groep) en de ‘cultuur’, of de opvattingen, normen en waarden 
die het functioneren van de groep bepalen. Daarbij wordt regelmatig verwezen 
naar factoren waar men moet op letten bij het werken met ouderen.

Dit deel wordt afgesloten met een gereedschapskoff er met tools of werkinstru-
menten. Het gaat hierbij om zeer uiteenlopende zaken zoals: het geven van advies; 
het verzorgen van een presentatie; het begeleiden van een besluitvormingsproces, 
van een vergadering, van een discussie; het omgaan met de ervaringen van oude-
ren en het coachen. Op dat laatste wordt vrij indringend ingegaan. 

Deel 3 gaat over concrete voorbeelden uit de praktijk en actuele thema’s die 
hierbij aansluiten. Bijzonder inspirerend, want bij ons nog minder bekend, zijn 
buurtactiviteiten gericht op het bevorderen van intergenerationele solidariteit. 
Voor het behandelen van dit onderwerp is gebruik gemaakt van het baanbrekende 
werk in Nederland op dit terrein van Kees Penninx. 

Een tweede benadering die wordt behandeld is het werken met levensverha-
lenmethoden, zoals ontwikkeld in het kader van de narratieve gerontologie. De 
reminiscentie methodiek (het werken met herinneringen) is hier wellicht de meest 
bekende van. 

Een derde cluster betreft  activiteiten op het terrein van gezondheidsvoorlich-
ting en –preventie. Deze activiteiten kunnen zowel de fysieke gezondheid (bv. val-
preventie) als de geestelijke gezondheid betreff en (geheugentraining, mindfulness, 
omgaan met dementie). 

Aanvullend wordt stilgestaan bij meer gekende initiatieven zoals ‘e-learning’ 
(over ICT en het gebruik ervan) zoals aangeboden door Seniornet Vlaanderen en 
bij ‘leesgroepen’. Op ieder van deze terreinen worden er concrete initiatieven ge-
noemd en een aantal praktijkvoorbeelden worden wat uitvoeriger behandeld dan 
andere. Daarbij wordt onder meer stilgestaan bij het doel en de doelgroepen die 
worden beoogd. Bij het programma worden evaluatiegegevens vermeld en tips ge-
geven voor begeleiders. Voor een aantal onderwerpen is een lijst met verwijzingen 
naar verdere literatuur toegevoegd. 

Binnen de actuele thema’s worden eerst twee initiatieven behandeld in het ka-
der van het werken met allochtone ouderen. Het gaat met name over het project 
‘Bruggenbouwers’ en een uitgebreide beschrijving van het zogeheten ‘Koff erpro-
ject’ in Brussel. Vervolgens wordt de aanpak behandeld van ‘Home-Info’ bij het 
geven van informatie, advies en oriëntatie over de residentiële ouderenvoorzienin-
gen in de Brusselse regio. Het derde thema betreft  de voorbereiding op pensioen. 
Als laatste punt wordt stilgestaan bij initiatieven over de rol van grootouders, in 
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het bijzonder wanneer de kleinkinderen geconfronteerd worden met een schei-
ding van hun ouders. 

Dit alles illustreert hoe breed en uiteenlopend het educatieve werk met oude-
ren wel is zoals zich dat op dit ogenblik voordoet. In dit boek wordt geen analyse 
gemaakt van het werkveld. Wel worden er exemplarisch praktijken voorgesteld 
en worden een aantal essentialia behandeld zoals het programmeren, werken met 
groepen, informatie en advies geven, coachen en buurtgericht werken. Dat maakt 
er een bruikbare handreiking van voor refl exie op de eigen praktijk en het verken-
nen van minder bekend terrein.

Huib Hinnekint, juli 2012.


