Den Haag
Seniorvriendelijke stad
Kennisplatform Seniorvriendelijk Den Haag: voor, door, met ouderen
Het kennisplatform Seniorvriendelijke stad is in 2020 een nieuwe koers ingeslagen. Er wordt dit jaar
een nieuwe start gemaakt door het maken van een jaarlijks in te zetten meetinstrument dat zich richt
op de verschillende domeinen van een Age Friendly City van de Wereldgezondheidsorganisatie. In
het platform komen de Haagse onderzoeken en kennis met betrekking tot Seniorvriendelijk Den
Haag bij elkaar, met als eindresultaat een advies naar de gemeente. Dit jaar voeren we drie
onderzoeken uit die de basis vormen voor dit advies: het kwantitatieve onderzoek met het
ouderenpanel, de kwalitatieve stadsateliers en de gemeentelijke Ouderenmonitor. In het
kennisplatform worden de resultaten van de verschillende onderzoeken geïntegreerd en
geëvalueerd. De onderzoeken worden aangevuld met advies, kennis en onderzoeken van leden van
het kennisplatform Seniorvriendelijk Den Haag en nationale en internationale literatuur. In dit
bericht nemen we alle platformleden graag mee in de opzet van de drie onderzoeken, met een
nadruk op de vragenlijst aangezien deze momenteel wordt opgesteld.
Stadsateliers
Voor verdieping ten aanzien van opvallende uitkomsten worden samenkracht stadsateliers
gehouden. Dit zijn groepsgesprekken (kleine groepen) op locaties in de stad. Bijvoorbeeld in
bibliotheek, wijkcentra, buurthuizen, ontmoetingscentra. Tijdens de stadsateliers verdiepen de
deelnemende ouderen opvallende uitkomsten uit het onderzoek en bespreken zij wat zij zelf en
samen met anderen aan de situatie kunnen verbeteren. De stadsateliers doen een beroep op de
ouderen zelf om mee te doen en hun betekenis voor hun stad zichtbaar te maken.
Rapportage en Advies
Einde 2020 zal het kennisplatform de rapportage en aanbevelingen aan de gemeente afronden.
Hiermee is de integrale monitor Seniorvriendelijk Den Haag een instrument voor en door ouderen
geworden, waarmee de gemeente haar ouderenbeleid kan aanscherpen.
De leden van het kennisplatform:
Haagse Hogeschool, Faculteit Sociaal Werk & Educatie, Lectoraat Urban Ageing
Hulsebosch Advies/Samenkracht
AFEdemy, Academy on age-friendly environments in Europe BV
Stedelijke Ouderen Commissie
Senioren Collectief Haaglanden
GGD
Hogeschool Leiden/Werkplaats Sociaal Domein
Universiteit Leiden
Xtra
Gemeente Den Haag, OCW

Contact: Loes Hulsebosch info@hm-advies.nl
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