
gerben j .  westerhof & yolande kuin

Groen en Grijs
Een interventie om het contact tussen jongeren
en ouderen te verbeteren

Ik heb het idee dat ouderen in het verleden blijven steken en de
boel idealiseren. Als ze nou eens een beetje mee gingen met de tijd,
dan hadden we ook meer raakvlakken om over te praten. 
(Kim, 19 jaar)
Jongeren, ik ken ze niet zo goed. Goede tijden, slechte tijden en 
die zijn ook heel erg bezig in hun eigen wereldje.
(Riek, 68 jaar)

In onze maatschappij hebben jongeren en ouderen weinig
contact met elkaar, zeker buiten de familie om. Daarom
zijn ze geneigd snel in stereotypen te denken over elkaars
generatie. Met name op momenten waarop jong en oud
wel in contact komen met elkaar, kunnen deze stereotypen
ertoe leiden dat zij elkaar meer als lid van een groep dan als
persoon bejegenen. Dit kan zeker in professioneel contact
tussen jongere hulpverleners en oudere cliënten tot proble-
men en gebreken in de hulpverlening leiden. Om dit te
doorbreken is de interventie “Groen en Grijs” ontwikkeld,
die juist een persoonlijke benadering van de andere genera-
tie stimuleert. Deze gespreksgroep is met name gericht op
het onderwijs in zorg en welzijn, waar studenten worden
opgeleid die later veel in aanraking zullen komen met oude-
ren met hulpvragen. In deze bijdrage worden de achter-
grond en de methodiek van Groen en Grijs besproken. 
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het maatschappel i jk  kader

Leeftijdssegregatie
Volgens sociaal gerontologen wordt onze maatschappij
gekenmerkt door leeftijdssegregatie. Dit houdt in dat de
maatschappij is opgedeeld in leeftijdsgroepen die maar
weinig met elkaar in contact komen.1Een belangrijke reden
voor dit fenomeen is het feit dat leeftijd een belangrijke rol
is gaan spelen in de sociale verdeling van de arbeid. Chro-
nologische leeftijd is een belangrijk kenmerk van allerlei
wetten en regels die de rechten en plichten van mensen in
onze samenleving regelen, zoals bijvoorbeeld leerplicht- en
pensioenwetten. De dominante indeling van de levensloop
kent in onze maatschappij dan ook drie segmenten: oplei-
ding – werk – pensioen.Volgens de socioloog Martin Kohli
is de levensloop hiermee een belangrijk instituut geworden
in onze maatschappij.2Cultuurvergelijkend onderzoek laat
inderdaad zien dat deze indeling in de levensloop en de rol
die chronologische leeftijd hierin speelt kenmerkend is
voor moderne geïndustrialiseerde samenlevingen.3

De institutionalisatie van de levensloop heeft geresul-
teerd in een segregatie van leeftijdsgroepen in het alledaag-
se leven: kinderen en jongeren brengen hun dag door in
kinderdagverblijven en op scholen, mensen van middelbare
leeftijd op het werk en gepensioneerden worden juist
geacht om niet meer op het werk komen. Leeftijd speelt
echter niet alleen een rol in het arbeidseconomische veld,
maar ook in het culturele en politieke veld. In het Neder-
landse medialandschap zijn er zenders voor jongeren
(bnn ) en voor ouderen (max ), net zoals er tijdschriften
zijn voor jongeren (bv. Flair) en voor ouderen (bv. “Plus
magazine”, overigens met meer dan één miljoen lezers één
van de grootste tijdschriften van Nederland). Vrijetijdsac-
tiviteiten richten zich eveneens op verschillende leeftijds-
groepen: het jeugdorkest en de seniorenfitness, de jonge-
renreizen en de ouderenreizen. Er zijn zelfs politieke orga-
nisaties die de belangen van verschillende leeftijdsgroepen
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behartigen, zoals fnv -jong of de ouderenbonden (anbo ,
Unie kbo , pcob ). Politiek beleid heeft ook in een ruimte-
lijke segregatie geresulteerd, zoals in studentenflats voor
jongeren en woonzorgcentra voor ouderen. Kortom, jon-
geren en ouderen schijnen levens te leiden die elkaar niet
veel beroeren. 
Deze conclusie krijgt verdere ondersteuning in onder-

zoek naar sociale netwerken. In een Eurobarometer studie
rapporteerden Walker and Maltby dat twee van de drie
Nederlandse ouderen weinig of geen contact heeft met
mensen onder de 25 jaar.4 In een representatieve studie van
zelfstandig wonende Nederlandse ouderen vonden we dat
slechts 1,5% van de 65-plussers iemand bij de acht belang-
rijkste sociale relaties telde die niet tot de familie behoort
en jonger is dan 25 jaar.5 Hagestad en Uhlenberg gebruik-
ten gegevens van de Longitudinal Aging Study Amsterdam
om leeftijdssegregatie in Nederland te onderzoeken.1 Zij
vergeleken het bestaande sociale netwerk van Nederlandse
65-plussers met een hypothetisch netwerk dat was afgeleid
uit de leeftijdsverdeling van de Nederlandse bevolking.
Waar verwacht mag worden dat elke oudere een persoon
van buiten de familie jonger dan 35 jaar in het netwerk zou
hebben, bleek dat slechts bij 10% het geval te zijn. Naast de
structurele aspecten van leeftijdssegregatie in arbeid, cul-
tuur en politiek, zien we dus duidelijk een leeftijdssegrega-
tie in de alledaagse netwerken van Nederlandse ouderen. 

Stereotypen
Een belangrijke consequentie van leeftijdssegregatie is dat
dit kan leiden tot een wederzijdse stereotypering tussen
leeftijdsgroepen.1,6 Omdat mensen uit verschillende groe-
pen weinig ervaring met elkaar hebben, bestaat het gevaar
dat zij elkaar meer als lid van een groep zien dan als per-
soon. Hoewel er ook stereotypen over jongeren bestaan,
richten we ons hier op de stereotiepe beelden over ouderen. 
Fiske en collega’s hebben een model gemaakt met

betrekking tot de inhoud van stereotypen over verschillen-
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de sociale groepen.7 Zij beargumenteren dat er universele
dimensies bestaan waarop sociale groepen beoordeeld
worden, net zoals er ook universele processen bestaan die
bijdragen aan het proces van stereotypering. Volgens de
auteurs zijn warmte en competentie de twee belangrijkste
beoordelingsdimensies. Hun onderzoek laat zien dat de
stereotypen over sociale groepen inderdaad systematisch
te ordenen zijn aan de hand van deze twee dimensies. Het
meest belangrijke aspect van hun model is dat stereotypen
vaak een gemengde inhoud hebben, bv. wel warm, maar
niet competent. Cuddy en Fiske vonden dat stereotypen
over ouderen precies dit beeld laten zien: “doddering but
dear”.8 Versteegh en Westerhof repliceerden deze bevin-
ding in een Nederlandse studie.9 In een overzicht van vele
studies naar stereotypen over ouderen vonden Kite en
Johnson al in 1988 dat ouderen meer negatief beoordeeld
worden op de aspecten fysieke attractiviteit en competentie
dan jongeren, maar dat er geen verschillen zijn in de oorde-
len over ouderen en jongeren als het gaat om gewenst con-
tact en persoonlijkheid.10 Er bestaat dus duidelijke eviden-
tie voor het gemengde stereotype over ouderen als groep.
Het feit dat groepen gezien worden als warm maar incom-
petent hangt samen met het feit dat ze een lage status heb-
ben in onze maatschappij en als niet erg competitief wor-
den ingeschat.7 Op deze punten komen ouderen als geste-
reotypeerde groep overeen met mensen met een verstan-
delijke of lichamelijke handicap. 

Toen ik 68 jaar was geworden leek de tijd gekomen om mijn
werkzaamheden buitenshuis te beëindigen. Opeens kwamen er
veel witte plekken in de agenda, kon ik later opstaan en hoefde
ik de zondagavond niet meer te reserveren voor het bestuderen
van stukken voor de maandagvergadering. Op een mooie
maandagochtend maakte ik een fietstocht in het bos. Mijn ‘ver-
gaderpak’ had plaats gemaakt voor vrijetijdskleding. Ik voelde
mij een jonge god. Volop genietend werd mijn illusie wreed ver-
stoord door twee jongetjes, die riepen: ‘Dag oude lul.’ Toen ik
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thuis kwam zei mijn vrouw: ‘Wat zie jij er vermoeid uit.’
Ik@nrc, 29 maart 2007

Gevolgen van segregatie en stereotypering
Al met al kunnen we concluderen dat de maatschappij sterk
is opgedeeld naar leeftijdsgroepen en dat dit leidt tot
wederzijdse stereotypering. Een belangrijke vraag is hoe
we dit moeten beoordelen. Misschien vinden mensen het
juist prettig om met leeftijdsgenoten om te gaan. Die
komen immers uit dezelfde cultuurhistorische tijd en heb-
ben daarmee een belangrijk gemeenschappelijk referentie-
kader. Bovendien staan mensen van dezelfde leeftijd vaak
voor dezelfde levenstaken, zoals school, werk en pensioen.
Daardoor worden wederzijdse uitwisseling en ondersteu-
ning vergemakkelijkt. In deze redenering lijkt er niet zoveel
mis te zijn met leeftijdsegregatie, omdat mensen dat ook
zelf willen. Zolang stereotypen ook niet worden omgezet
in gedrag tegenover individuele leden van groepen is er wel-
licht ook weinig reden tot ongerustheid.
Op maatschappelijk niveau is dat probleem er echter

wel. Segregatie staat immers de sociale cohesie in de weg,
zeker op het moment dat publieke belangen in het spel
komen. Daarbij geldt dan dat de machtsverhoudingen tus-
sen leeftijdsgroepen niet gelijkwaardig zijn: jong zijn wordt
in onze maatschappij meer gewaardeerd dan oud zijn. De
maatschappelijke discussie over de vergrijzing kan dit illus-
treren. Er is wel vaker op gewezen dat vergrijzing in de
publieke opinie als probleem gezien wordt. De Canadese
socioloog Katz spreekt hier van een ‘alarmist discourse’.11

Daarbij wordt het feit dat er verhoudingsgewijs meer oude-
ren in onze maatschappij komen vooral gezien als een
financieel probleem: wie moet straks het pensioen van en
de zorg voor de oudere leeftijdsgroepen gaan betalen? De
solidariteit tussen leeftijdsgroepen komt met deze eenzij-
dige beeldvorming – die overigens is gebaseerd op stereo-
tiepe aannames over de incompetentie van ouderen - sterk
onder druk te staan. 
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In een serie interviews met personen tussen 65 en 75 jaar
oud verzamelden we verhalen over de beleving van het pen-
sioen in een periode van snelle sociaal-culturele ontwikke-
lingen.12,13,14 Hoewel er grote verschillen waren in deze
beleving, was een algemeen thema dat de ouderen weinig
contact met jongeren hadden en niet goed wisten wat hen
bezig hield. De geïnterviewde ouderen vonden bovendien
dat ze langs de zijlijn stonden en dat de maatschappij meer
aan de jongeren toebehoorde dan aan hun eigen leeftijds-
groep. Velen gaven aan dat ze meer en intensiever contact
met jongeren op prijs zouden stellen. Deze bevindingen
bevestigen het beeld dat in het voorgaande geschetst is,
maar nu vanuit het standpunt van ouderen zelf. 
Al met al kunnen we dus concluderen dat meer contact

tussen de generaties gewenst is en dat daarmee een eerste
noodzaak voor onze interventie is aangetoond. Daarnaast
is er één domein waar jongeren en ouderen wél met elkaar
in contact komen en waar de invloed van stereotypen zich
dan ook kan doen gelden: in de relaties van professionals in
zorg en welzijn met hun oudere patiënten en cliënten.

professionele  settings

Als een gevolg van het toenemend aantal ouderen in onze
maatschappij krijgen professionals in het veld van zorg en
welzijn steeds meer te maken met ouderen. Juist omdat
mensen van verschillende leeftijden in gescheiden werel-
den leven is dan een belangrijke vraag hoe het contact ver-
loopt als dit wél tot stand komt in professionele relaties. 
Professionals hebben vaak met kwetsbare en hulpbe-

hoevende ouderen te maken. Zij zien met name deze speci-
fieke groep ouderen die bestaande stereotypen eerder zul-
len bevestigen dan ontkrachten. Uit onderzoek blijkt dan
ook dat professionals uit de gezondheidszorg vaak nog
negatievere stereotypen over ouderen huldigen dan de alge-
mene bevolking.15,16
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Deze stereotypes kunnen belangrijke consequenties
hebben voor de ondersteuning, zorg en behandeling van
ouderen. Volgens het model van Fiske en collega’s zal het
gemengde stereotype “warm maar incompetent” aanlei-
ding geven tot paternalistisch, betuttelend gedrag.7 Studies
naar interacties tussen jongeren en ouderen laten inder-
daad zien dat paternalistisch gedrag daarin een rol kan spe-
len. Met name is er vaak gevonden dat jongeren betuttelend
spreken tegen ouderen: met een hoge spreektoon, overdui-
delijke intonatie en versimpeld en directief taalgebruik,
zoals het gebruik van ‘we’ als het eigenlijk alleen over de
oudere zelf gaat.17,18,19 Volgens het zogeheten stereotype
activation model is dit des te meer het geval wanneer jong
en oud elkaar niet zo goed kennen, wanneer de ouderen
meer voldoen aan het stereotiepe beeld en wanneer leeftijd
een saillant aspect is van de interactie.20

In de ouderenzorg is dat vaak het geval. In een studie in
Duitse verpleeghuizen vond Sachweh, dat een hoge spreek-
toon en overduidelijke intonatie in bijna de helft van de
conversaties tussen bewoners en hun verzorgenden voor-
kwamen.21 Het gebruik van ‘we’ in plaats van ’u’ of ‘je’
kwam in bijna twee op de drie conversaties voor. Het is
daarbij wel belangrijk te beseffen dat dit soort gedrag niet
uit verkeerde intenties voortkomt, maar juist uit het ge -
mengde stereotype dat ouderen als niet zo competent maar
wel als warm en aardig classificeert. 
Hoewel dit paternalistische gedrag niet altijd als negatief

gezien wordt, vooral niet door kwetsbare ouderen, kan het
wel een sterk effect hebben op het leven van ouderen. Bal-
tes vond dat verzorgenden de vraag om verzorging door
bewoners van verpleeghuizen beloonden met aandacht,
terwijl zelfstandig gedrag van bewoners veelal – al dan niet
bewust – over het hoofd gezien werd.22 Dit leidde volgens
haar tot een vicieuze cirkel van afhankelijkheid. Afhanke-
lijkheid van ouderen is daarmee volgens Baltes niet alleen
een kwestie van lichamelijk verval, maar ook een gevolg
van sociale processen.
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Negatieve effecten van stereotypering van ouderen
wordt niet alleen gevonden in de verpleging en verzorging,
maar ook in de geneeskundige zorg voor ouderen. In een
overzichtsartikel over effecten van stereotypering conclu-
deren Pasupathi en Löckenhoff over het medische veld: 
“Al met al is er substantieel bewijs dat artsen oudere patiën-
ten anders behandelen dan jongere patiënten. Meer in het
bijzonder gaat het bij deze andere behandeling om de
mogelijkheid tot misinterpretatie van symptomen, om in -
adequate behandeling, om minder open en ontvankelijke
communicatiepraktijken en om slechte overeenstemming
tussen arts en patiënt over wat er bereikt is in het ge -
sprek.”16

Op een soortgelijke manier benoemt de American Psy-
chological Association de negatieve gevolgen die een ste -
reotype benadering van ouderen in psychologische hulp-
verlening kan hebben.23 Deze gevolgen hebben betrekking
op diagnose, preventie en behandeling van psychologische
problemen bij ouderen. Klachten zoals angst, depressie,
vermoeidheid of verwardheid worden zowel door ouderen
zelf als door hun hulpverleners regelmatig ten onrechte aan
het ouder worden toegeschreven. Het stereotiepe beeld dat
het geen zin meer heeft om psychische klachten van oude-
ren te behandelen omdat ze toch niet meer kunnen veran-
deren kan resulteren in een gebrek aan goede hulpverle-
ning. De eigen angst voor het ouder worden en paternalis-
tisch gedrag – die beide voort kunnen komen uit stereotie-
pe beelden over ouderen - kunnen de therapeutische relatie
negatief beïnvloeden. Om dergelijke negatieve effecten te
bestrijden heeft de American Psychological Association
dan ook de volgende richtlijn opgenomen in de richtlijnen
voor psychologische hulpverlening aan ouderen: “Psycho-
logen worden aangemoedigd om te herkennen hoe hun
eigen opvattingen en meningen over ouder worden en over
oudere mensen hun diagnostiek en behandeling van oude-
re volwassenen kunnen beïnvloeden en om advies en ver-
dere scholing te zoeken als dat nodig is”.23
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In verschillende deelgebieden van zorg en welzijn voor
ouderen is er dan ook aandacht ontstaan voor ondersteu-
ning en hulpverlening die gebaseerd is op de wensen en
behoeften van oudere cliënten zelf. Termen als ‘vraagge-
stuurde zorg’, ‘zorg op maat’ en ‘persoonsgerichte benade-
ring’ worden momenteel veel gebruikt om aan te geven dat
de oudere persoon centraal staat. Er zijn dan ook benade-
ringen en interventies ontwikkeld die meer aandacht geven
aan de persoonlijke beleving van de ouderen zelf. Twee
voorbeelden zijn belevingsgerichte zorg in het veld van de
verpleging en verzorging en het werken met levensverhalen
in verschillende velden van ouderenwelzijn en -zorg. 
Belevingsgerichte zorg is ontwikkeld voor en wordt

vooral toegepast bij mensen met dementie. De persoon
met dementie staat centraal en is uitgangspunt voor de om -
geving in het omgaan met hem of haar. Aansluiten bij de
beleving van de persoon met dementie betekent dat de
zorgverleners zich moeten verdiepen in wie de persoon is
en is geweest, wat hij of zij heeft meegemaakt in het leven,
welke zaken belangrijk zijn geweest, welke mensen een be -
langrijke rol in zijn of haar leven hebben gespeeld en nu
nog spelen, welke voorkeuren, wensen en behoeftes men-
sen hebben en daarbij rekening houden met hun beperkin-
gen en mogelijkheden. Dit betekent dus dat de zorgver -
leners de oudere goed moeten kennen of de bereidheid
moeten hebben zich in de achtergronden van de oudere te
verdiepen. Het doel is dat de ouderen met dementie zich
veilig en geborgen voelen met behoud van hun eigenwaar-
de.24,25 Uit onderzoek blijkt deze geïntegreerde belevings-
gerichte zorg een effectieve manier te zijn van omgaan met
mensen met lichte tot matige dementie. De Lange noemt
bijvoorbeeld een positievere stemming, minder angst en
een positiever zelfbeeld.24

Een andere variant van een persoonsgerichte benade-
ring is het werken met levensverhalen. Het accent ligt hier-
bij op het leren kennen van het levensverhaal van de oudere
als methode om zich te verdiepen in de achtergronden en
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wensen van de cliënt. Het gaat daarbij niet alleen om de
informatie die dit oplevert, maar het is juist de bedoeling
dat personeel samen met de bewoner in gesprek gaat over
diens leven: hoe dat leven is geweest, maar ook hoe de cliënt
dat verder wil vormgeven. Dit raakt ook aan thema’s van
zingeving: wat mensen belangrijk vinden in hun leven en
welke doelen zij zich stellen. 
Levensverhalen, de betekenis ervan en de betekenis van

het maken ervan, krijgen steeds meer aandacht in de ge -
zondheidszorg en het welzijnswerk voor ouderen.26 Ook
komt er steeds meer evidentie voor de bruikbaarheid en
het effect van interventies gebaseerd op levensverhalen.27

Er zijn verschillende methoden waarmee levensverhalen
geconstrueerd kunnen worden. Reminiscentie en life
review zijn twee methoden waarin het ophalen van herin-
neringen centraal staat: in de reminiscentiemethode zijn
dit positieve herinneringen, terwijl life review gericht is op
de evaluatie van het leven, met aandacht voor zowel posi-
tieve als negatieve herinneringen. Dit laatste vraagt des-
kundige begeleiding en kan als een psychotherapeutische
interventie worden beschouwd. Ook het schrijven van de
eigen levensgeschiedenis, al dan niet onder begeleiding,
wordt veel gedaan. In de zorg voor ouderen wordt ook het
levensboek veel gebruikt, dat door familie of door verzor-
genden samen met de oudere kan worden gemaakt, meest-
al aan de hand van duidelijke thema’s uit de levensloop.28

De levensboeken worden dan vervolgens in de zorginstel-
ling waar de oudere verblijft gebruikt om het contact, de
communicatie en de interactie te bevorderen.

Conclusie
Al met al kunnen we concluderen dat het van belang is om
in professionele relaties een stereotiepe benadering van
ouderen te vermijden en een op de persoon toegesneden
benadering te propageren. Het is dan ook van belang hier-
aan zo vroeg mogelijk in opleidingen al aandacht te beste-
den. Gegeven het feit dat veel studenten weinig contact met
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ouderen buiten de familie hebben, en in hun toekomstige
stage en beroep juist vaak met kwetsbare ouderen in con-
tact zullen komen is het noodzakelijk dat zij ook in per-
soonlijk contact gebracht worden met ouderen die niet per
se aan het stereotiepe beeld voldoen. ‘Groen en Grijs’ is
juist hiervoor ontwikkeld. 

‘groen en  gr i js ’

Op basis van de bovenstaande behoefteanalyse is de inter-
ventie ‘Groen en Grijs’ ontwikkeld aan het Centrum voor
Psychogerontologie van de Radboud Universiteit Nijme-
gen (financiële ondersteuning werd verleend door de Stich-
ting Sluyterman van Loo in het kader van het programma
Ouderen en Levenskunst). Het bijbehorende werkboek is
in 2008 gepubliceerd.5

Het primaire doel van ‘Groen en Grijs’ is het verbeteren
van het contact tussen leeftijdsgroepen door het ontwikke-
len van een minder stereotiepe en meer persoonlijke bena-
dering van de andere groep. Voor de jongere studenten is
het een secundair doel om ervaring op te doen in het orga-
niseren en leiden van een groep, terwijl voor de ouderen
een secundair doel is om het goede uit hun verleden te inte-
greren met het goede uit hun huidige leven. 
Sociaal psychologen hebben sinds jaar en dag al onder-

zoek gedaan naar de effecten van het contact tussen groe-
pen om daarmee vooroordelen en discriminatie te bestrij-
den. Recent is een meta-analyse gepubliceerd van 515 stu-
dies die de hypothese toetsten dat contact tussen groepen
tot minder vooroordeel leidt.27 Ruim 90% van de studies
liet een negatieve relatie zien tussen contact en vooroor-
deel. De effecten bleken niet beperkt te zijn tot de leden van
de groep met wie men contact had of tot de situatie waarin
dit contact bestond, maar waren te generaliseren naar de
sociale groep als geheel evenals naar andere situaties.
Bovendien werden deze effecten niet alleen gevonden in de
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klassieke sociaal-psychologische studies naar interetnische
contacten maar ook naar contacten tussen groepen die op
andere kenmerken verschilden, waaronder ook leeftijd.
Het contact op zich leidde tot een meer positieve houding
ten opzichte van de andere groep, al hadden meer gestruc-
tureerde programma’s met opdrachten waaraan men geza-
menlijk moest werken grotere effecten. De auteurs sluiten
hun studie af met de vraag naar meer onderzoek naar de
werkzame factoren in het veranderen van stereotiepen en
vooroordelen. 
‘Groen en Grijs’ gebruikt levensverhalen om het contact

tussen jongeren en ouderen te verbeteren en stereotypen
tegen te gaan. Levensverhalen worden gezien als middelen
om de eigen identiteit te creëren en te laten zien aan ande-
ren.30 Ze bevatten juist hoogst persoonlijke idiosyncrati-
sche informatie binnen de context van een individueel
leven – en staan daarmee ver af van de stereotiepe beeld-
vorming. Alle opdrachten waren er dan ook op gericht om
persoonlijke levensverhalen uit te wisselen en géén alge-
mene opvattingen en meningen. Er werden algemene richt-
lijnen geformuleerd om openheid, vertrouwen en nieuws-
gierigheid te stimuleren en om juist ook het perspectief van
de andere generatie in te nemen. Tot slot hadden alle deel-
nemers een gelijkwaardige status: zowel van jongeren als
van ouderen wordt verwacht dat ze hun persoonlijke ver-
halen inbrengen en hierop reflecteren.
Het werkboek bestaat uit een algemene theoretische in -

leiding die ingaat op de begrippen generatie en levensfase.
Vervolgens is er een handleiding voor het organiseren van
gespreksgroepen en voor het verloop van de gesprekken.
Het grootste deel van het boek bestaat uit veertien thema’s
waarin de uitwisseling van levensverhalen gestimuleerd
wordt. Elk thema bestaat uit een korte introductie, op -
drachten ter voorbereiding thuis en opdrachten voor tij-
dens de gespreksgroep. De veertien thema’s zijn gekozen
op basis van theoretische inzichten uit de sociologie en psy-
chologie van de levensloop. Bovendien geven ze de moge-
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lijkheid tot uitwisseling over persoonlijke thema’s die inte-
ressant zijn voor zowel jong als oud. Tot slot geven ze aan-
leiding tot discussie over verschillen en overeenkomsten
tussen leeftijdsgroepen en generaties. De groepsdiscussies
stimuleren vergelijkingen tussen het heden en het verleden,
tussen jong zijn en oud zijn en tussen jong zijn nu en jong
zijn vroeger. Daarbij is erop gelet dat steeds verschillen en
overeenkomsten zowel tussen als binnen leeftijdsgroepen
worden aangesproken. De thema’s zijn als volgt geformu-
leerd:
1. De eerste groep thema’s heeft betrekking op tijd en leef-
tijd: Stereotypen, Levensloop en Huidige Levensfase; 

2. De tweede groep bevat vier thema’s op het macroniveau
van leven in een veranderende samenleving: Nederland-
se samenleving, Waarden en normen, Tradities en
Taboes; 

3. De derde groep spreekt het mesoniveau van sociale rela-
ties aan: Opvoeding, Familierelaties, Vriendschap en
Liefde; 

4. De laatste groep gaat over het microniveau van de eigen
persoon en de eigen manier van leven: Levensovertui-
ging en zingeving, Keuzevrijheid, Levenskunst en Iden-
titeit. 

Er wordt begonnen met een bijeenkomst waarin men el -
kaar leert kennen en waarin men de inhoud en doelen van
de bijeenkomsten bespreekt. Ook worden afspraken ge -
maakt over het aantal keren dat men bijeenkomt en over de
thema’s van die bijeenkomsten. Er wordt daarbij uitgegaan
van ten minste 4 bijeenkomsten en thema’s. 
‘Groen en Grijs’ kan als (onderdeel van een) cursus wor-

den opgenomen in een onderwijscurriculum. Doorgaans
zal de methode dan gebruikt worden in een groep met 3-5
studenten en 3-5 ouderen. Daarnaast kan de methode ook
opgenomen worden in een individuele leerroute, bijvoor-
beeld in een stage. Daartoe hebben we in het werkboek een
variant opgenomen waarbij één jongere en één oudere met
elkaar tot uitwisseling komen. 
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Procesevaluatie
Nadat de handleiding was ontwikkeld is deze in vier ge -
spreksgroepen getest. Deze groepen verschilden in het
niveau van de studenten. Twee groepen betroffen Master
studenten Psychogerontologie aan de Radboud Universi-
teit Nijmegen. Daarnaast waren er twee groepen uit zorg-
opleidingen: een groep bestond uit studenten van de Hoge-
school Arnhem-Nijmegen en een groep uit studenten van
het roc Nijmegen. Oudere deelnemers werden geworven
bij respectievelijk de Stichting Welzijn Ouderen Nijmegen,
het Oud Burgeren Gasthuis en Woonzorgcentrum Nijevelt.
Op deze manier werd Groen en Grijs uitgetest in groepen
met studenten van opleidingen met verschillende niveaus
en met ouderen met een verschillend niveau van gezond-
heid en zelfstandigheid. 
De twee ontwikkelaars van ‘Groen en Grijs’ (Karen van

Kordelaar en Astrid Vlak) observeerden en superviseerden
de vier groepen. Op basis van hun observaties verbeterden
zij algemene richtlijnen, opdrachten en oefeningen. Na elke
sessie gaven de deelnemers een punt en gaven ze suggesties
voor verbetering. Gemiddeld scoorden de thema’s 7.9 op
een schaal van 0 tot 10. Een thema dat minder goed beoor-
deeld werd (het oorspronkelijke thema Talenten kreeg een
6.5), werd na discussie met de deelnemers veranderd in het
thema Opvoeding. 
Verder werd elke groep afgesloten met een grondige eva-

luatie door de deelnemers. De data laten een aantal ge -
meenschappelijke thema’s zien. Ten eerste waren de deel-
nemers zeer positief over de bijeenkomsten. Ze benadruk-
ten de openheid binnen de groep en concludeerden dat ze
iets geleerd hadden over de andere generatie. “De gespreks-
groep was nog leuker, interessanter en leerzamer dan ik
had verwacht”, zegt een jongere deelneemster. “Het was
minder formeel dan ik verwachtte. Er was een verrassende
openheid over gevoelens zowel van ouderen als van jonge-
ren”, zo vindt een oudere deelnemer. De afwisseling tussen
voorbereiding thuis en groepsdiscussies werd ook op prijs
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gesteld. Deelnemers vonden het prettig en nuttig om zich
eerst zelf voor te bereiden. “De thuisopdrachten dwongen
mij tot nadenken over het thema. Ze waren goed want ik
ben geneigd in mijn eigen wereld te blijven, dat geeft een
gevoel van veiligheid, maar nu dwingen mij die teksten tot
nadenken” aldus een oudere deelnemer. “De thuisopdrach-
ten bereiden je goed voor. Soms ging ik door de groepsdis-
cussies toch anders denken dan ik bij het maken van de
thuisopdrachten dacht”, zegt een jongere deelneemster. De
deelnemers bereidden zich goed voor en kwamen naar alle
bijeenkomsten, hoewel oudere deelnemers af en toe ver-
stek moesten laten gaan vanwege gezondheidsproblemen,
met name degenen die in het woonzorgcentrum woonden. 
In de evaluatie waren de deelnemers het ermee eens dat

de gesprekken erin geslaagd waren de jongeren en ouderen
dichter bij elkaar te brengen. Ze vonden de deelname een
goede mogelijkheid om buiten de familie om in contact te
komen met mensen uit de andere leeftijdsgroep. Een oude-
re deelnemer zei bijvoorbeeld: “Ik heb echt iets geleerd in
deze groep en niet alleen dat er ook hangouderen bestaan.
Ik heb namelijk gemerkt dat ik soms meer op één lijn zit
met de jongeren dan met mijn eigen leeftijdsgenoten. Van
mijn eigen kinderen en kleinkinderen leer ik natuurlijk ook
wel, maar toch bespreek je met hen andere dingen dan met
deze groepsgenoten.” Alle deelnemers waren het erover
eens dat de gesprekken bijgedragen hebben aan een herzie-
ning van hun beelden van de andere leeftijdsgroep. Na
afloop zagen ze meer gelijkenissen tussen de groepen en
meer individuele verschillen in de andere leeftijdsgroep. 

conclusie

We hebben gezien dat er in onze samenleving een gebrek
aan contact is tussen jongeren en ouderen. Dit gebrek aan
contact kan leiden tot stereotiepe beelden over en weer.
Met name in professionele settings kan deze stereotype-
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ring leiden tot problemen en gebreken in zorg en behande-
ling. Mede daarom is er de laatste tijd veel aandacht voor
een meer persoonsgerichte benadering. Om deze zo vroeg
mogelijk aan te leren is ‘Groen en Grijs’ ontwikkeld, een
methode die erop gericht is om via de uitwisseling van per-
soonlijke levensverhalen jong en oud op een diepgaander
manier met elkaar in contact te brengen. De methode kan
worden gebruikt als onderdeel van curricula in zorg en wel-
zijn. De kwalitatieve procesevaluatie laat zien dat de
methode positief gewaardeerd wordt en dat het doel in
ieder geval in de ogen van de deelnemers goed bereikt
wordt. We hopen hiermee een bouwsteen te hebben gelegd
in de ontwikkeling en opleiding van professionals die zich
in hun werk laten leiden door een minder stereotiepe en
meer persoonsgerichte benadering van ouderen.
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