
n 2015 had Gitta Klopper een 
ingeving. Het was het jaar dat het
sociale leenstelsel voor studenten
werd ingevoerd, wat inhield dat zij
geen basisbeurs meer ontvingen 

Gea Sijpkes, directeur van Humanitas, 
was namelijk al aan het pionieren. 
Tijdens kerst 2012 verwelkomde het 
woonzorgcentrum in Deventer de eerste 
woonstudent. Zelfs delegaties uit China
kwamen met belangstelling kijken wat 
er daar in Deventer gebeurde! Een mooi 
initiatief, maar het kon nóg beter, vond 
Gitta. Meer locaties, meer studenten, 
meer regels. ‘Een verbindende 
organisatie die tussen zorgorganisaties, 
ouderen en studenten bemiddelt, het 
hele proces begeleidt en van begin tot 
eind een zorgvuldige match waarborgt…’ 
Connect Generations was geboren: 
een van de organisaties die woon-
situaties met jongeren en ouderen 
faciliteert en toegankelijker maakt. Huur 
hoeven de studenten niet te betalen. 
In plaats daarvan werken ze 30 uur per 
maand voor de ouderen. Geen zorg-
taken, wel ‘er zijn’. Boodschappen doen, 
helpen met de maaltijd, de krant lezen, 
een spelletje of samen een blokje om. 

worden aangemoedigd om langer thuis
te wonen.

 
Twee problemen, zou je denken. Maar
Gitta Klopper zag juist kansen. ‘Wat als je
studenten bij ouderen in laat wonen?
Dan kunnen zij goedkoop wonen en
krijgen ouderen gezelschap van een
jonge generatie.’ Een win-winsituatie,
dus. Tijd voor actie! Gitta ging meteen op
onderzoek uit naar de mogelijkheden
voor haar slimme ingeving en… ‘Toen
ontdekte ik dat het al bestond.’

En daar krijgen ze een warme 
vriendschap en mooie verhalen vol 
levenservaring voor terug. De organisatie 
regelt de screening, die begint met een 
uitgebreid registratieformulier - en daarin 
kom je al de mooiste verhalen tegen. ‘Ik 
verbaas me vaak over de manier waarop 
deze studenten zich al ontwikkeld 
hebben,’ vertelt Gitta. ‘Ze zijn actief in 
de samenleving en hebben vaak al veel 
vrijwilligerswerk gedaan. Dat ze met 
ouderen mogen samenwonen, vinden 
ze geweldig.’ Na het inschrijfformulier 
is er een kennismaking, eerst met 
de organisatie en dan met de 
zorgorganisatie of oudere, en als het 
allemaal klopt, worden de studenten 
geplaatst.

Lekker samen 20 minuutjes in het park: de één op de 
hard-loopschoenen, de ander in de scootmobiel - en dan 
samen met glinsterende ogen en knalrode wangen terugkomen. 
Dát is de magie van het concept, vertelt Gitta. ‘Studenten zijn 
vaak heel creatief. Ze denken in mogelijkheden en verzinnen 
altijd wel iets nieuws.’ Tuurlijk: je moet wel op een bepaalde 
manier in het leven staan. Als je als student alleen maar wilt 
feesten en tot laat lawaai wilt maken, is dit niets voor jou. 
Iedereen moet zich aan de regels van het 
samenwonen houden. ‘Maar als je een 
stapje verder wilt gaan, kun je je al op 
jonge leeftijd van betekenis maken voor 
een ander.’

Een leeftijdsverschil van soms wel 70 jaar… en wat maakt het 
uit? Door oude en jonge generaties samen te brengen, ontstaat 
er een nieuwe energie. Er is veel eenzaamheid onder ouderen, 
maar vergis je niet: onder studenten ook. In deze woonsituatie 
is het sociale contact gegarandeerd en dat biedt voordelen 
voor iedereen. Ouderen krijgen nieuwe prikkels; de ramen 
gaan open en een frisse wind waait door het huis. Er is een 
gevoel van samenzijn, van een gemeenschap. En wat dacht je 
van alle levenservaring, verhalen en anekdotes die een nieuw 
publiek weten te vinden? Wie weet ontstaat er wel een band 
zoals jongeren die met hun opa of oma hebben. Een bijzondere 
relatie, of ervaring, die zich van zijn levensdagen niet meer laat 
vergeten.

Als 
studenten 
bij ouderen 
in huis 
komen 
wonen
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De kamers 
zijn gratis, 
de ervaring 
onbetaalbaar. 
Connect 
Generations 
brengt de 
oude en jonge 
generatie samen. 
Steeds meer 
studenten nemen 
hun intrek in een 
verzorgingshuis 
en van de 
voordelen 
profiteert 
iedereen. Zo ook 
in het Ouden 
Huis.

 2015  70 jaar 
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en een hogere studieschuld zouden 
opbouwen - áls ze al gingen studeren, 
want een dure kamer in de buurt van 
je studentenstad is niet voor iedereen 
weggelegd. Tegelijkertijd kwamen 
er in verzorgingshuizen steeds meer 
woongelegenheden leeg te staan. 
Overheidsbeleid is immers dat ouderen 

I



Lonneke, 19 jaar, is een van die 
studenten in het Ouden Huis. Nog 
voordat ze officieel toegelaten werd tot 
haar studie geneeskunde, zegde ze al 
toe op een kamer tussen de ouderen. 
Een unieke kans, dacht ze meteen. 
‘Ouderen hebben zoveel verhalen en 
wijsheid te delen. Het leek me heel 
bijzonder om dat mee te maken.’ Begin 
september verhuisde ze naar een klein 
appartementje binnen het huis, waar ze 
met de twee andere studenten woont. 
Het was best even wennen om met de 
bewoners te gaan praten - zij moesten 
op hun beurt ook even aftasten wat die 

Ook bij Fundis vinden we dit een mooi
idee. In het Ouden Huis wonen daarom
sinds afgelopen zomer 3 studenten. In
onze expeditie kijken we altijd wat er
anders of beter kan, en dit is een mooi
voorbeeld van een nieuwe, slimme 
manier van wonen. We hebben er geen
oplossing mee te pakken voor het tekort
aan handen - de studenten nemen geen
zorgtaken over - maar het past wel bij
een toekomstbeeld waarin we meer
verantwoordelijkheid nemen voor 
elkaar en de gaten in het vangnet met
verstrengelde handen kunnen vullen.
Sommige mensen hebben alleen familie
aan de andere kant van het land en 
vallen of staan bij het wakend oog 
van de buren om de hoek. Hoe graag 
we het ook anders zouden zien, de
realiteit is glashard: op de capaciteit 
van de zorgsector alleen kunnen we niet
bouwen. 

jonge mensen er ineens deden - maar 
Lonneke voelde zich meteen op haar 
plek. Nu helpt ze bij de maaltijden en 
kletst ze erop los. ‘We praten over de 
kleinkinderen, hun jeugd of reizen die ze 
hebben gemaakt. De meeste mensen 
komen uit de buurt en nu weet ik alles 
over het dorp. Laatst heb ik een tijd 
thee zitten drinken met een mevrouw 
en ik wilde gewoon niet weggaan. De 
bewoners zijn zo ontzettend leuk en lief! 
Iedereen die een oprechte passie heeft 
voor andere mensen en een bijdrage 
wil leveren in de maatschappij, moet 
dit doen.’ Ook meneer Van Rooijen 
(76), een van de bewoners, is vol lof 
over het initiatief: ‘Bij de avondmaaltijd 
vertellen de studenten over hun studie of 
belevenissen van die dag en dat is een 
heel prettige afwisseling. Het is gezellig, 
we lachen wat af en we mogen altijd een 
beroep op ze doen. Dat oud en jong op 
deze manier met elkaar samenwonen, 
vind ik een prachtige vondst.’

7 jaar geleden had niemand nog van 
Connect Generations gehoord. Nu 
experimenteren steeds meer zorg- 
organisaties met huizen voor ouderen én 
studenten. Het schijnt dat de werkdruk 
daardoor vermindert, en het welzijn 
omhoog gaat - al laten die resultaten 
zich natuurlijk moeilijk meten. Maar de 
geluiden - ook die uit ons eigen Ouden 
Huis - zijn positief. De twee generaties 
brengen elkaar in beweging. ‘Je kunt 
wel een week tegen de eenzaamheid 
organiseren,’ concludeert Gitta, ‘maar 
dit helpt elke dag.’ 

In plaats van 
huur werken de 
studenten 30 
uur per maand

      3
studenten 
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