Denkkracht Utrecht, Richard Hooglandfonds
Denkkrachtcentrale ouderengeluk
Vrijdag 6 april 2018
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Denkkracht Utrecht
Denkkracht Utrecht (DKU) is een netwerk van 25 Utrechtse young professionals. Zij hebben hart
voor de publieke zaak en de ambitie om maatschappelijke, strategische en bestuurlijkorganisatorische vraagstukken te ‘kraken’. Denkkracht Utrecht mobiliseert en activeert denk- en
doekracht van young professionals om een bijdrage te leveren aan het oplossen van publieke
vraagstukken. De young professionals uit het netwerk zetten zich op vrijwillige basis in voor
Denkkracht Utrecht.

Met het netwerk van jonge academici worden onder andere zogeheten ‘Denkkrachtcentrales’
(DKC’s) georganiseerd: dagen waarbij aan een maatschappelijk vraagstuk wordt gewerkt voor
één of meerdere externe partners. Tijdens deze DKC’s probeert Denkkracht Utrecht via creatieve
werkvormen innovatie en nieuwe perspectieven te stimuleren, en door het stellen van andere
vragen te komen tot nieuwe antwoorden. Daarbij benut zij het multidisciplinaire karakter van het
netwerk en de verschillende werkachtergronden maximaal: een jurist ziet niet alleen andere dingen dan een bestuurskundige of een filosoof; hij/zij kijkt echt op een andere manier naar vraagstukken. Ditzelfde geldt voor iemand die bij de provincie werkt ten opzichte van iemand die bij de
vakbond, een groot adviesbureau of bij de universiteit werkt. Die verschillende perspectieven
maakt Denkkracht Utrecht expliciet en zet zij in als kracht bij het zoeken naar nieuwe oplossingen.
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Denkkrachtcentrale 6 april 2018
Op vrijdagavond zes april was Denkkracht Utrecht te gast in de Tuindorpkerk om mee te denken
met het Richard Hooglandfonds. De avond werd afgetrapt aan de hand van de huiswerkopdracht,
waarin de deelnemers toelichten hoe volgens hen het bejaardentehuis van de toekomst er uit
moet zien. Er kwamen verschillende leuke ideeën aan bod, van robotisering in de zorg tot aan
gemengde woonvormen. De huiswerkvraag vormde de opzet voor de uiteindelijke vraag:

“Hoe kan het Richard Hooglandfonds het levensgeluk/welzijn van
(protestantse) ouderen bevorderen?”

Het voorliggende adviesdocument is het verslag van deze DenkkrachtCentrale. Vanuit Steunfonds
Richard Hoogland Stichting zijn bij de organisatie van de dag Bram van der Wees & Wim Verkerk
betrokken. Vanuit Denkkracht Utrecht is de dag georganiseerd en begeleid door Erik Teeuwen,
Elbrich Wiarda en Jules Damoiseaux.
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Overzicht van de dag
Om tot een goed advies te komen is het belangrijk grip op het vraagstuk te krijgen. De avond begon na de huiswerkopdracht met een introductie van het Richard Hooglandfonds aan de Denkkrachters door Bram van der Wees en Wim Verkerk. Bram begon met een persoonlijke anekdote
van een oude achterneef die in de jaren ’50 via de gereformeerde kerk in het bejaardentehuis
terecht kwam op de Biltstraat. Dit gereformeerde bejaardentehuis zat in een prachtig pand en
maakte deel uit van de oorsprong van het Richard Hooglandfonds. Vervolgens ging Bram verder
in op de oorsprong en historie van het fonds en waar de organisatie zich door de jaren heen heeft
ontwikkeld. De ontzuiling in de jaren ’60/’70 is een belangrijke ontwikkeling geweest waardoor er
over de jaren steeds minder specifiek gereformeerde bejaardentehuizen overbleven. Hierdoor
heeft het Richard Hooglandfonds ook steeds meer moeite om zich strikt alleen maar te focussen
op projecten die ouderen steunen met een gereformeerde achtergrond. Zodoende heeft het
fonds dit punt over de jaren steeds meer losgelaten en focust het zich voornamelijk op projecten
die het levensgeluk van ouderen in het algemeen bevorderen.
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Het werd tijd om aan de slag te gaan! Doormiddel van de werkvorm ‘de Walking brains’ gingen de
Denkkrachters aan de slag. De Denkers werden onderverdeeld in 5 groepen en begonnen elk bij
een flipover vel met daarop één van de 6 gezondheidsdimensies voor positieve gezondheid uit
het model van Huber. De dimensie ‘Lichaamsfuncties’ werd buiten beschouwing gelaten. Zodoende had elke flipover zijn eigen focuswoord (mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van
leven, sociaal participeren en dagelijks functioneren).

Door middel van post-it’s te gebruiken konden de groepjes brainstormen over hoe het levensgeluk van ouderen vergroot kon worden binnen de dimensie van de flipover. Na 5 minuten roteerde
elk groepje door naar de volgende flipover om vervolgens door te bouwen op de door het vorige
groepje genoteerde ideeën. Dit werd vijf keer herhaald totdat elk groepje uiteindelijk weer bij zijn
start flipover stond. Daar kreeg elke groep 10 minuten om alle ideeën door te nemen die door alle
groepjes op hun flipover waren gezet om uiteindelijk tot een antwoord te komen op de hoofdvraag. Vervolgens werkte iedere groep het in hun ogen beste idee verder uit, om dit vervolgens
toe te lichten in een pitch. Hierbij maakten de groepjes gebruik van de verschillende ruimtes in de
Tuindorpkerk. Bij dit laatste onderdeel kon het bestuur van het Richard Hooglandfonds aansluiten
om vragen van de groepjes te beantwoorden.
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Opbrengst van de dag; de ideeën
Pitch 1: de bucketlistmakelaar
“Je kunt beter spijt hebben van iets wat je wel hebt gedaan dan van iets wat je niet hebt gedaan.
Hier zullen jullie geen spijt van krijgen”; Waarom niet naar de ouderen zelf toe stappen, en ze vragen om hun kwaliteit van leven te definiëren? Ouderen weten zelf heel goed wat ze willen, zoals
een uitje. Daarom komen wij met “een dag uit het leven van…”.
De stichting treedt op als facilitator in het laten uitkomen van wensen van de bucketlist van ouderen. Dit vraagt wel om een verandering in de organisatie. In plaats van dat er een min of meer
passieve uitvraag wordt gedaan, stelt de stichting een zogenaamde “bucketlistmakelaar” aan. De
makelaar vormt de verbinding tussen het fonds, de ouderen en de stad Utrecht.
De bucketlistmakelaar haalt enerzijds de wensen en behoeften op bij ouderen. Anderszijds gaat
de makelaar actief op zoek naar leuke initiatieven in de omgeving, die de makelaar aandraagt bij
zowel de ouderen als het bestuur. Op die manier wordt door het Richard Hooglandfonds actief
gezocht naar initiatieven om (financiële) ondersteuning aan te bieden. Dat betekent meer bekendheid voor het fonds en meer initiatieven om te steunen. Bijkomende winst is dat de makelaar
bijdraagt aan waardevol sociaal contact met ouderen. Ook stimuleert de makelaar door bijvoorbeeld groepsactiviteiten de sociale participatie van ouderen onderling. Zo komen de ouderen niet
alleen in contact met de makelaar en elkaar, maar ook met mensen uit de omgeving.
De bucketlist makelaar kan een vrijwilliger zijn of een professional, aangesteld door het bestuur
van het Richard Hooglandfonds. De makelaar dient iemand te zijn met een voor de ouderen relevant netwerk, die daarnaast over goede organisatorische vaardigheden beschikt.
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Pitch 2: 5x zin, story of my life
Organisaties zijn te druk om fondsen zoals het Richard Hooglandfonds te benaderen, en ze weten
niet dat het geld er is. Daarom moet het Richard Hooglandfonds een oproep uitzetten op basis
van een visie, waarna het balletje vanzelf gaat rollen. Dit door middel van 5 keer zin. Ouderen krijgen op 5 manieren (meer) zin in het leven, namelijk door: blijvende herinneringen, nuttig zijn, samen met anderen, intergenerationeel en waardevol voelen. Er zijn meerdere manieren om dit te
bereiken, bijvoorbeeld door “Story of my life”: ZZP’ers die het levensverhaal van ouderen opschrijven of ouderen kunnen leren om dit te zelf te doen. Of huur fotograven en kunstenaars in
om de zorginstelling mooier te maken. Of maak met een aantal ouderen een levenslied. Weer een
andere optie is het betrekken van de creatieve studenten van de Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht, een broedplaats voor creativiteit, benader hen om voor de groep ouderen te staan en
iets voor te dragen.
Er zijn 3 groepen ouderen: beschermd wonende ouderen, ouderen die naar de kerk gaan en minder validen die thuis zitten. De eerste twee groepen zijn eenvoudiger te bereiken door op de voor
hun bekende locaties iets te organiseren. De laatste groep is echter het moeilijkst te bereiken.
Voor deze groep kan bijvoorbeeld de “story of my life” ZZP’er ingezet worden. Een andere manier
is het benutten van bestaande hulp die al over de vloer komt, of door het uitdelen van flyers bij
een Tafeltje dekje maaltijd. Dit kan via predikanten bijvoorbeeld. Benut hierbij het netwerk dat
jullie al hebben, op deze manier blijf je ook bij de originele doelgroep. Het belangrijkste is dat het
Richard Hoogland fonds ervoor moet zorgen een goed idee te hebben, maak er bijvoorbeeld een
competitie van. Ieder jaar een ander idee. Geef zelf richting, zodat het makkelijker wordt om
mensen te benaderen, want deze doelgroepen zullen actief benaderd moeten worden. In plaats
van dat het Richard Hoogland fonds zelf moet beoordelen welke projecten geschikt zijn kun je de
5 criteria (zin) benutten en storytellers/ZZP’ers inzetten. Het belangrijkste is dat je zelf op stap
gaat.
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Pitch 3: DAS – Denk Aan Senioren.
Je kunt niet zomaar ideeën uitvragen. Je moet een concreter probleem hebben waarvoor oplossingen bedacht kunnen worden, bijvoorbeeld via DAS, een soort DenkKracht met ouderen. Richt
zo’n groep op met mantelzorgers, senioren en organiseer denkkrachtcentrales zoals deze dag.
Los op deze manier problemen op die zij in het dagelijks leven tegenkomen. Alle ideeën die iets
oplossen mogen meedoen aan een battle of ideas waarbij je de ideeën tegen elkaar laat strijden
(bijvoorbeeld in de vorm van pitches), waarna het bestuur kan bepalen welk van de ideeën in
aanmerking komt voor financiering.
Kortom, draai het om! Kom met een probleem en vraag wie lost het op en hoe? In feite is dit een
variant op de al bestaande prijsvraag: los iets voor ons op en misschien ga je er met de prijs vandoor om het idee uit te voeren. Omdat de stichting bestaat uit vijf druk bezette bestuursleden, is
de meest eenvoudige oplossing om een systeem of proces te benutten dat al bestaat. De prijsvraag is daar bij uitstek een goed voorbeeld van. Vorm het initiatief van de prijsvraag om, en definieer ieder jaar een nieuw probleem waar oplossingen voor aangedragen kunnen worden. Betrek
bijvoorbeeld media, BN-ers of andere (voor jullie makkelijke te bereiken) vaandeldragers in de
zoektocht. Door op die manier te werk te gaan kan het Richard Hooglandfonds gerichter en duurzamer investeren in de senioren: door een idee te kopen, en niet een product.
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Pitch 4: omdenken
“Don’t ask what the zorginstelling can do for you, but ask what you can do for the zorginstelling”.
Dus: in plaats van wat willen de zorginstellingen, juist wat willen jullie van de organisaties die er in
Utrecht zijn. Zorg voor een actievere houding. Neem er iemand voor aan, die actief op zoek gaat
naar waar mensen het geld nodig hebben, in plaats van wachten totdat mensen naar jullie toekomen met een vraag. Wat kunnen ouderen bijvoorbeeld nog wel doen? Denk aan vrijwilligerswerk, maatjesprojecten. Met de prijsvraag zijn jullie al goed op weg, maar in dit geval moeten
mensen nog steeds naar jullie toe komen. Als jullie zelf actiever zijn zullen anderen ook meer zin
krijgen om de doelen uit te dragen. Ga bijvoorbeeld meer aan PR doen en bij informatieavonden
langs, of laat dit doen door een door jullie ingehuurde professional. Omdat jullie geen personeel
hebben zouden jullie ook zelf actief relevante groepen en netwerken kunnen benaderen: verenigingen waarin veel ouderen zitten, of waar ouderen actief zijn, buurthuizen, etc. Vraag aan hen
wat ze zouden willen neerzetten voor de doelgroep en wat ze met 1000 euro zouden kunnen
doen. Hang bijvoorbeeld posters op in buurthuizen. Het draait uiteindelijk om marketing, PR en
dus de zichtbaarheid van het Richard Hooglandfonds. Sluit je eventueel aan bij grotere (vrijwilligers) organisaties die nu roeien met de riemen die ze hebben om zo hen een boost te geven.
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Pitch 5: het bejaardenkabinet
Het Richard Hooglandfonds (oftewel het bestuur) bestaat nu als een eenzame spelleider bij de
bingo. De balletjes zijn er maar kunnen nergens heen. Waarom? Er is geen naamsbekendheid,
geen mensen in de zaal, geen projecten waar de bingoballetjes terecht kunnen komen. Te weinig
mankracht om projecten naar binnen te halen. Wij willen wat doen aan deze mankracht; de mankracht naar binnen halen. Ouderen weten zelf het beste wat ze willen, dus vraag het hen! Daarvoor richt je een bejaardenkabinet op. Het kabinet bestaat uit een samenstelling van vertegenwoordigers uit een verzorgingstehuis; zowel ouderen als verzorgers, 5 a 10 mensen die samen
komen als vertegenwoordiger van hun eigen bejaardentehuis. Gebruik een ideeënbox, peil wat de
initiatieven zijn, en houdt vervolgens een stemming, waardoor de mensen zelf het idee geven.
Projecten komen hierdoor naar boven, participatie van ouderen neemt toe, het Richard Hooglandfonds wordt bekender bij verzorgingstehuizen en jullie zijn zelf eigenaar van het proces. Ouderen gaan meer deelnemen, de bingozaal is eindelijk vol en elke bingobal krijgt een plek: bingo!
In feite creëer je een klankbordgroep. Je kunt bijvoorbeeld voor het bejaardenkabinet een startbedrag vaststellen voordat je het grotere plan gaat uitvoeren. Op deze manier is er al iets tastbaars. Begin met de verzorgingstehuizen waar de stichting al contacten mee heeft. In plaats van
de bingoavond organiseer je met hen een klankbordavond. Begin klein (bijvoorbeeld met 2 ouderen) en breid het uit als het succesvol blijkt.
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Concluderend
Het bestuur is wakker geschud: zorg voor naamsbekendheid, ga er op uit en trek de samenleving
in. Zoek actief de mensen op. Ga naar informatieavonden (bijv. Alzheimercafé’s), kijk wat er al
georganiseerd wordt, en maak je daar bekend. Dat kun je zelf doen, maar daar kun je ook anderen
voor aantrekken of inzetten: een bucketlistmakelaar, DAS (Denk aan Senioren) of het bejaardenkabinet. Vanuit Denkkracht zijn er positieve reacties op de prijsvraag die door het Richard Hooglandfonds is uitgezet, maar probeer de prijsvraag zo te benutten dat er actief input wordt opgehaald en gebruik wordt gemaakt van bestaande netwerken en groepen.

Vervolg van de DKC
Mocht u meer willen weten over de gepresenteerde ideeën of het programma van de dag, neem
dan contact op met Denkkracht Utrecht (contact@denkkrachtutrecht.nl).
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Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact op met stichting Denkkracht Utrecht via contact@denkkrachtutrecht.nl of kijk op www.denkkrachtutrecht.nl.
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