De maatschappelijke
bijdrage van 80plussers stimuleren
en zichtbaar maken

Een kijkje
in het project
Waarom invisible talents?
DE ACHTERGROND

Onderzoek laat zien dat een leven lang leren

De laagdrempelige aanpak van invisible

en sociale participatie een belangrijke basis

talents stimuleert mensen op hoge leeftijd

is voor het welzijn, de gezondheid en de

om hun interesses te ontwikkelen, hun

maatschappelijke deelname op latere leeftijd.

talenten en capaciteiten in te brengen en

Om te kunnen blijven deelnemen aan de

waardering te ervaren.

samenleving, is het van belang dat de kennis,
interesses en capaciteiten van ouderen in al
hun verscheidenheid worden opgemerkt en
bevorderd.

Wat is invisible talents?
HET DOEL

Het invisible talents project heeft zich ten

bijdrage te leveren binnen de organisatie te

doel gesteld zorg- en welzijnsorganisaties,

evalueren. Ook worden concrete maatrege-

wijkcentra en buurtinitiatieven ondersteu-

len en acties ontwikkeld, die de interesse en

ning te bieden door de mogelijkheden voor

talenten van de oudste deelnemers bevorde-

mensen op hoge leeftijd om een actieve

ren en zichtbaar maken.

“Interesse en talent zichtbaar maken”, wat bedoelen we daarmee?
EEN KORTE UITLEG
Wij zijn ervan overtuigd dat mensen ook

inspiratie nodig om waardevolle talenten te

op (zeer) hoge leeftijd een waardevolle

(her)ontdekken en de bijdrage van mensen

bijdrage kunnen en willen leveren aan

op hoge leeftijd aan hun gemeenschap te

hun sociale omgeving. Soms zijn alleen

promoten.

een bewustmakend ‘klein zetje’ en enige

Iedereen heeft iets bij te
dragen. We moet alleen de
mogelijkheid krijgen om
dat te doen.

Erkennen wij – in ons werk – de bijdrage van
mensen op hoge leeftijd en zo ja, op welke
manier? Hoe kunnen we ouderen tot op hoge
leeftijd, ondersteunen bij het ontwikkelen
van hun interesses en talenten?

Hoe kunnen zorg- en welzijnsorganisaties,

welkom zijn om een bijdrage te leveren?

wijkcentra en buurtinitiatieven het bestaande

Invisible talents moedigt organisaties

aanbod vormgeven, zodat ook mensen

aan om op deze vragen te reflecteren en

op hoge leeftijd het gevoel hebben dat zij

innovatieve antwoorden te vinden.

Voor wie is invisible talents bedoeld?
DE DOELGROEPEN

•

Mensen op hoge leeftijd die hun

•

Medewerkers van zorg- en welzijnsorga-

i nteresses en talenten willen (her)

nisaties, wijk – en buurtcentra en maat-

ontdekken en graag zichtbaar willen

schappelijke initiatieven die met mensen

maken.

op hoge leeftijd te maken hebben.

Hoe gaan we invisible talents realiseren?
PROCES EN UITKOMSTEN

Met een speciale informatiefolder willen

Een bijzonder streven is om de aan invisible

wij organisaties informeren en inspireren

talents deelnemende organisaties een divers

om deel te nemen aan invisible talents. Het

en niet-stereotype beeld van mensen op

projectteam ontwikkelt een zelfreflectie

hoge leeftijd te verschaffen en hun kennis,

instrument voor organisaties, waarmee zij

interesses en capaciteiten zichtbaar te maken.

de mogelijkheden die zij ouderen bieden hun

De ervaringen met het project, inspirerende

talenten en capaciteiten te (her)ontdekken,

voorbeelden en praktische hulpmiddelen

kunnen evalueren. Na de testfase zal dit

worden gebundeld in een brochure en via

zelfreflectie instrument online beschikbaar

e-learning ter beschikking gesteld.

zijn voor alle belangstellenden.

Bezoek onze
website
invisibletalents.eu

Blijf met ons
in contact
Wie realiseert invisible talents?
DE PARTNERSCHAP

Het Erasmus+ project wordt uitgevoerd door partnerorganisaties in vijf
Europese landen in de periode 10/2018 tot 09/2020.

queraum. kultur- und sozialforschung (Oostenrijk)
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Lunaria (Italië)
Stichting Bij de Tijd (Nederland)
Vytautas Magnus University (Litouwen)

queraum.
kultur- und sozialforschung

Op Europees niveau wordt het project ondersteund
door AGE Platform Europe.

Projectuitvoering in Nederland
Stichting Bij de Tijd
Projectmanagement: Mw. drs. Laura Christ
Zaadmarkt 102
7201 DE Zutphen
Tel. 06 53273661
info@stichtingbijdetijd.nl / laura.christ@xs4all.nl
www.stichtingbijdetijd.nl

Dit project wordt gefinancierd met de steun van de
Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor
deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de
auteurs; de Commissie kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor het gebruik van de informatie die erin
is vervat.

