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Digitale Training

Laten we eens kijken naar

enkele praktische 

hulpmiddelen die je helpen

om actief te worden in je 

buurt/stad

Module 3

https://bridgethegap-project.eu/


Digitale Training

In deze module 

zul je:
kennismaken met enkele praktische hands-on 

leermiddelen en oefeningen die je kunnen ondersteunen 

bij het verkennen, analyseren en/of vormgeven van je 

buurt en stad met behulp van digitale toepassingen,

nadenken over welke van de hulpmiddelen voor jou 

nuttig kunnen zijn,

leren over aanvullende hulpmiddelen en inspirerende 

voorbeelden.

https://bridgethegap-project.eu/


Digitale Training

Leeftijdsvriendelijke omgevingen mogelijk maken

Binnen het project Bridge the Gap! werden in 

vijf landen (Oostenrijk, Duitsland, Italië, 

Litouwen en Nederland) lokale trainingen

georganiseerd. Het doel van de training was om 

ouderen in staat te stellen en te trainen om hun

buurt te verkennen, te analyseren en vorm te

geven met behulp van digitale hulpmiddelen.

© queraum

https://bridgethegap-project.eu/


Digitale Training

Onze selectie leidde ons tot vijf voorbeelden 

uit het Bridge the Gap! project die we je 

willen presenteren.

Als je trainingen

geeft
de volgende dia's kunnen je nieuwe leermiddelen 

aanreiken, en/of 

nieuwe invalshoeken om mogelijkheden in de digitale 

wereld aan te pakken en te introduceren.

Als je trainingen

volgt
de volgende dia's kunnen je inspireren om een van de 

geïntroduceerde hulpmiddelen uit te proberen, en/of

dieper in een nieuw onderwerp te duiken. 

https://bridgethegap-project.eu/
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Ouderen weten heel goed wat nodig is voor een 

leeftijdsvriendelijke omgeving.  

Ons voorbeeld: Het organiseren van een 

60Plus-Check in je buurt.

Voorbeeld 1

https://bridgethegap-project.eu/


Digitale Training

© Werchota, Voglhuber

60Plus-Check: Hoe leeftijdsvriendelijk 

is je buurt?

https://bridgethegap-project.eu/
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Het doel van een 60PLUS-Check is het controleren 

en beoordelen van de leeftijdsvriendelijkheid van een 

buurt of een specifiek gebied in je stad of dorp.

60PLUS-Checks kunnen samen met ouderen, 

buurtbewoners en gemeenteambtenaren worden 

georganiseerd.

De deelnemers worden uitgenodigd om een 

vragenlijst in te vullen en foto's te maken met hun 

smartphones en/of tablets.

Daarna worden alle ideeën en meningen samengevat 

om ze te bespreken met ambtenaren en andere 

belanghebbenden om de leeftijdsvriendelijkheid te 

verbeteren.

→ in Wenen bijvoorbeeld heeft

een 60PLUS-Check geleid tot 

een betere bewegwijzering naar

openbare toiletten

60Plus-Check: Hoe leeftijdsvriendelijk 

is je buurt?

https://bridgethegap-project.eu/
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Quiz

Click the Quiz button to edit this object

https://bridgethegap-project.eu/
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Materialen:

o (geprinte) vragenlijsten en handouts

o pennen en clipboards; tablets (indien beschikbaar)

o lijst van deelnemers om contact te houden en de 

resultaten te sturen

→ Tip: contact met plaatselijke

kranten en organisaties om te

helpen reclame te maken voor het 

evenement
60PLUS CHECK 
Vragenlijst

60PLUS CHECK 
Handout

                                                                     © Mobilitäts Scouts Wien 
 

60Plus-Check voor straten, voetpaden en openbare 

plekken. 
 

Hoe leeftijdsvriendelijk is uw buurt? Help mee deze vorm te geven! 
 

Een leeftijdsvriendelijke stad of gemeente draagt bij tot een betere gezondheid en meer 

verbondenheid onderling. Leeftijdsvriendelijke steden of gemeenten beschikken 

bijvoorbeeld over: toegankelijke en veilige wegen en voetpaden, drempelvrije toegang tot 

gebouwen en huizen en voldoende openbare zitplaatsen en sanitaire voorzieningen. 

 

Een openbare ruimte is leeftijdsvriendelijk en geschikt voor ouderen als mensen er willen en 

kunnen verblijven en bewegen zonder belemmeringen, ook op hogere leeftijd. 

 

1. Hindernissen kunnen bijvoorbeeld zijn:  

a. bedrijfs-/winkelingangen die niet drempelvrij zijn. 

b. scheuren en oneffenheden in de trottoirs. 

c. reclameborden, geparkeerde scooters/fietsen of andere voorwerpen op het trottoir. 

d. te hoge stoepranden voor een rollator, krukken of rolstoel. 

 

2. Moeilijkheden kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van: 

a. langzamer lopen waardoor veilig oversteken lastig is. 

b. het geheel ontbreken van bankjes of zitplaatsen; 

c. zitplaatsen die niet beschermd zijn tegen zon, wind of regen. 

d. slecht verlichte of slecht begaanbare stoepen.  

 

3. Beperkingen kunnen bijvoorbeeld zijn: 

a. teveel afstand tussen de haltes van het openbaar vervoer. 

b. recreatiegebieden en wandelgebieden zijn niet goed bereikbaar met het openbaar 

vervoer. 

c. buiten zijn is niet mogelijk omdat een consumptie verplicht is voor zitplaatsen 

d. zitplaatsen bevinden zich niet in de schaduw of zijn te dicht op druk verkeer. 

e. Het ontbreken van gemakkelijk bereikbare openbare toiletten n. 

f. Het ontbreken van gratis WiFi 

 

 

 

 

 

 

Hoe organiseer je een 60Plus-Check bij

jou in de buurt:

https://bridgethegap-project.eu/
http://bridgethegap-project.eu/wp-content/uploads/2022/11/60Plus-Check_questionnaire_translation_NL.pdf
http://bridgethegap-project.eu/wp-content/uploads/2022/11/60Plus_Handout_translation_NL.pdf
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Probeer nieuwe digitale toepassingen uit en 

integreer ze in het dagelijks leven. Ons voorbeeld: 

een toepassing voor lokaal vervoer (App)

Voorbeeld 2

https://bridgethegap-project.eu/
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© Seniors Initiatives Centre

Probeer nieuwe digitale toepassingen uit

en integreer ze in het dagelijks leven

https://bridgethegap-project.eu/
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Navigatie en informatie over (openbaar) vervoer vinden 

steeds vaker online plaats, dus is het belangrijk om 

kansen in het dagelijks leven te benutten om nuttige en 

praktische online/smartphone toepassingen te leren 

kennen.

Een groep ouderen in Kaunas (Litouwen) organiseerde 

een excursie naar een plaatselijke winkel voor 

consumentenelektronica. De groep gebruikte hun 

gezamenlijke reis om kennis te maken met een app voor 

openbaar vervoer.

Plan je een excursie of een 

reis samen met een groep 

leerlingen, of je vrienden?

→ Maar, hoe kom je daar? 

Dit is een mooie gelegenheid 

om een lokale vervoersapp te 

bekijken. 

Probeer nieuwe digitale toepassingen uit

en integreer ze in het dagelijks leven

https://bridgethegap-project.eu/
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Quiz

Click the Quiz button to edit this object

https://bridgethegap-project.eu/
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Tips:

o Zorg voor extra smartphones of tablets, indien

beschikbaar. 

o De hele groep kan dezelfde opdracht krijgen, 

d.w.z. dezelfde locatie om naartoe te gaan. 

Voor elke deelnemer kunnen echter

verschillende locaties worden gekozen, 

afhankelijk van de behoefte (vriend of 

familielid te bezoeken, naar een specifieke

markt te gaan, enz.)

o Bij het nagaan hoe je op een locatie komt, is 

het gebruik van een weersvoorspellingsapp

ook aan te raden!

Try new digital applications and integrate

them in everyday life

https://bridgethegap-project.eu/
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Aanpak voor het trainen van ouderen in 

digitale vaardigheden: betrokken en dicht bij 

de belevingswereld van ouderen. 

Ons voorbeeld: Technologiedetective zijn.

Voorbeeld 3

https://bridgethegap-project.eu/


Digitale Training

Met zoveel verschillende digitale hulpmiddelen en 

diensten om ons heen is het gemakkelijk om het 

spoor bijster te raken en niet van alles op de hoogte 

te zijn. De groep ouderen in Nederland greep dit 

aan om in de rol van "technologiedetective" te 

springen. 

Het doel van deze oefening is de 

deelnemers bewust te maken van 

verschillende technologieën die al 

in hun omgeving worden gebruikt.

Welke digitale technologieën kom

je tegen in het dagelijks leven, 

in je huis, in je buurt? 

Aanpak om ouderen te trainen in digitale vaardigheden: 

betrokken en dicht bij de belevingswereld van ouderen. 

Technologiedetective zijn.

https://bridgethegap-project.eu/


Digitale Training

© AFEdemy

Aanpak om ouderen te trainen in digitale vaardigheden: 

betrokken en dicht bij de belevingswereld van ouderen. 

Technologiedetective zijn.

https://bridgethegap-project.eu/


Digitale Training

Quiz

Click the Quiz button to edit this object

https://bridgethegap-project.eu/


Digitale Training

o warmtemeter

o camera’s in liften

o parkeerautomaten

o reisapps

o wasmachine

o …

Een technologiedetective zijn. Ouderen in 

Nederland vonden deze voorbeelden in hun 

omgeving...
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"Vertel door!" - Het creëren van 

promotiemiddelen met en voor ouderen. Ons 

voorbeeld: samen een flyer maken

Voorbeeld 4

https://bridgethegap-project.eu/


Digitale Training

Heel vaak gaat het niet (alleen) om het creëren van 

diensten en aanbiedingen voor ouderen, maar ook 

om het op de hoogte zijn en weten van 

mogelijkheden om te leren en te participeren. 

Wie is beter geschikt voor het maken van 

promotiemateriaal dan de doelgroep zelf? 

"Vertel door!" - Het creëren van 

promotiemiddelen met en voor ouderen. Ons 

voorbeeld: samen een flyer maken

https://bridgethegap-project.eu/


Digitale Training

Een groep ouderen in Duitsland organiseerde de 

uitbreiding van het smartphonespreekuur van de 

buurtvereniging. Om het lokale aanbod te promoten 

verwierf de groep nieuwe digitale vaardigheden 

door het maken van een informatieflyer. 

De groep werkte met MS Publisher, beeldbanken 

of beeldbewerkingsprogramma's. 

© ISIS gGmbH

"Vertel door!" - Het creëren van 

promotiemiddelen met en voor ouderen. Ons 

voorbeeld: samen een flyer maken

https://bridgethegap-project.eu/
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De volgende stappen kun je nemen:

o Ontwikkeling van een folder (DIN A5) met inbreng 

van alle deelnemers.

o Misschien is er in je groep cursisten/vrienden al 

iemand met kennis over een ontwerp-

/fotobewerkingshulpmiddel?

o Introduceer het programma en geef tijd om aan het 

programma te wennen en ermee te oefenen.

o Samen mogelijke promotieactiviteiten bespreken en 

plannen om de kennis over het bestaande aanbod te 

verspreiden (bijvoorbeeld: persberichten in de 

plaatselijke krant, data in een centrale kalender op 

internet, verspreiding van folders.

Hoe kun je het aanbod uitbreiden en/of burgers 

informeren over het bestaande aanbod:

https://bridgethegap-project.eu/
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Hoe kun je het aanbod uitbreiden en/of burgers 

informeren over het bestaande aanbod:

Please find materials to prepare the participants 

to create the flyer here: the presentation and 

handout of the learning unit.

© ISIS gGmbH

https://bridgethegap-project.eu/
http://bridgethegap-project.eu/wp-content/uploads/2022/10/Presentation_learning_unit_EN-.pptx
http://bridgethegap-project.eu/wp-content/uploads/2022/11/Handout_Learning_unit_translation_NL.docx


Digitale Training

Je projecten en ideeën zichtbaar maken voor 

het publiek. Ons voorbeeld: samenwerken 

met lokale organisaties en meedoen aan een 

publieksevenement.

Voorbeeld 5

https://bridgethegap-project.eu/


Digitale Training

Wij geloven dat het zichtbaar zijn van ouderen in de 

openbare ruimte van groot belang is voor het 

ontwikkelen van leeftijdsvriendelijke steden. Er zijn 

vele manieren om zichtbaar te zijn in de openbare 

ruimte, bijvoorbeeld tijdens een 60PLUS-Check. Dit 

bespaart vaak niet alleen tijd en middelen, maar 

vergroot ook de zichtbaarheid. Bovendien kan 

nieuwe samenwerking ontstaan met andere 

organisaties en/of aan te sluiten bij reeds 

bestaande lokale evenementen.

© Angela Pagano

Je projecten en ideeën zichtbaar maken voor het

publiek. Ons voorbeeld: samenwerken met lokale 

organisaties en meedoen aan een publieksevenement.

https://bridgethegap-project.eu/
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Onze projectcollega's in Rome bijvoorbeeld werkten 

samen met plaatselijke organisaties en namen deel 

aan het 3e en 4e leeftijdsfestival, dat plaatsvond in 

een grote openbare tuin in Rome. Ongeveer 100 

vertegenwoordigers van lokale maatschappelijk 

betrokken NGO's, groepen en vrijwilligers namen 

deel!

© Angela Pagano

Je projecten en ideeën zichtbaar maken voor het

publiek. Ons voorbeeld: samenwerken met lokale 

organisaties en meedoen aan een publieksevenement.

https://bridgethegap-project.eu/
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De volgende ideeën kunnen jou en/of je workshop 

helpen om je projecten en ideeën zichtbaarder te 

maken voor het publiek:

Werk samen met een locale organisatie om een

gezamenlijke activiteit te doen!

o Onderzoek welke (lokale) organisatie(s) 

interessant zijn, en/of zoek op welke

evenementen er in jouw buurt al gepland zijn.

o Neem contact op met lokale organisaties, d.w.z. 

mensen die het evenement organiseren en laat

hen weten van je ideeën en project.

o Afhankelijk van het evenement zelf, brainstorm 

met de ouderen over de vorm, bijv. gesproken

presentatie, kleine foto-/poster tentoonstelling, 

interactieve elementen enz.

o Promoot het evenement op grote schaal 

onder je netwerken.

o Neem contact op met lokale kranten 

en organisaties

o Geniet van het evenement ☺.

o Follow-up van het evenement: Deel een 

korte samenvatting en foto's via online 

kanalen / met je vrienden en de nieuw 

gelegde contacten. 

https://bridgethegap-project.eu/
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Welke van de gepresenteerde

hulpmiddelen vind je het meest

geschikt voor jouw interesses?

Welke hands-on tools en/of 

projectvoorbeelden schieten je 

te binnen?

https://bridgethegap-project.eu/
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Geïnteresseerd in het verkennen van meer praktische 

hulpmiddelen en oefeningen die kennis van 

leeftijdsvriendelijke omgevingen en digitale 

vaardigheden combineren?

Bridge the Gap! 
Training Kit!

In de Training Kit bespreken en geven we ook diverse 

evaluatie- en beoordelingsoefeningen voor trainers. 

Feedback krijgen na een training van deelnemers en

zelfreflectie voor trainers kan helpen om je training 

verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Kijk voor evaluatiemethoden op blz. 22-28 van de 

Training Kit!

https://bridgethegap-project.eu/
https://bridgethegap-project.eu/wp-content/uploads/2022/10/Bridge-the-Gap_NL_final.pdf
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Bridge the Gap! Sjablonen voor het ontwikkelen van 

een lokaal project om onze buurt te verbeteren

template for project 
idee

Hier kun je een Prezi vinden om een 
projectplan te presenteren

https://bridgethegap-project.eu/
http://bridgethegap-project.eu/wp-content/uploads/2022/11/Worksheet_NL_editable.pdf
https://prezi.com/p/ly2lcfrikjaz/btg-projectplan-idee-tot-structuur/
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Nog enkele praktische hulpmiddelen en 

inspirerende voorbeelden

Geïnteresseerd om meer te 
lezen over de aanpak in 
Nederland?

Succesvolle aanpak om 
ouderen te trainen in digitale
vaardigheden door Willeke
van Staalduinen and Loes
Hulsebosch.
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Gouda, January 6th, 2022 

Successful approach to train digital skills with older adults 

By Willeke van Staalduinen, CEO AFEdemy (willeke@afedemy.eu) and Loes Hulsebosch CEO HM Advies 
(hulsebosch@hm-advies.nl) 

 
Abstract 

Social and digital participation is a highly relevant theme among older adults. To respond to that demand, in 
the frame of Erasmus+ project Bridge the Gap!, a training approach was developed in which age-friendly 
environments issues and digital skills training were combined. Twenty-four older adults from The Hague and 
Gouda participated with much enthusiasm in a workshop sequence of six meetings and indicated afterward 
that the training improved their digital skills. The approach focused on practicing using digital skills while 
working on age-friendly environments topics. The main conclusion is that this approach is successful in training 
digital skills of older adults. It also supported people with analphabetic and motoric issues to use their digital 
devices by using the speaking and reading functionalities.  This article is a narrative of the approaches and 
workshops that were held to train digital skills with older adults.  

1. Introduction 

Besides the Covid-19 pandemic, demographic change and digital transformation of society are two major 
current trends. Ageing has profound implications, not only for individuals, but also for society as a whole. 
According to the European Commission, to support healthy ageing, lifelong learning – investing in people’s 
knowledge, skills and competences throughout their lives – is one of the responses because of its positive 
effects. [1] Digitization is visible in almost every field of society. It calls for new skills to be able to participate in 
society fully. Digital illiteracy may lead to social isolation. [2] To improve digital skills for all, including the labour 
force and ICT professionals, the European Com-mission launched the Digital skills and jobs coalition to shape 
Europe’s digital future. [3]  

Generally speaking, older adults are less digitally skilled than younger generations. In 2019, Dutch research [4] 
showed that almost one-third (32%) of people aged 75+ never used the internet. Also, 10% of the people 
between 65-75 years never used it. The Dutch Bureau for Statistics reported in 2020 that 76% of people in the 
age-group of 65-75 years make use of social media: text messages, social networks and videocalls. People 
older than 75 years of age are less active with social media: 34% send text messages, 17% are active on social 
networks and 18% use video calls [5].   

In the Erasmus+ project Age-Friendly Environments Activists (AFE-Activists) (2018-2020) [6] older adults were 
trained to advocate for the implementation of age-friendly environments in their local communities. During 
these workshops with older adults in several partner countries, it became very clear that participants had 
difficulties using digital devices to support their requests to local authorities and other stakeholders. This was 
the reason to launch another Erasmus+ project as a follow-up training: the Bridge the Gap! project [7]. This 
project aims to train, empower and support older adults to make use of digital tools to (re-)shape their 
neighbourhoods. Each project partner organised a series of 5-6 workshops with older adults in their own 

Geïnteresseerd om meer te leren over 
de training in Duitsland? 

MobileAge: voor inclusieve 
publieke overheidsdiensten

https://bridgethegap-project.eu/
https://bridgethegap-project.eu/wp-content/uploads/2022/01/Narrative-EPALE-and-website.pdf
https://prezi.com/view/P1rjN8eq5mpE3HjnZ8Qc/
https://www.mobile-age.eu/project-outcomes/videos-new/bremen/videos-about-co-creation.html
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Gefeliciteerd! Je hebt met succes de derde en laatste
module van onze Digitale Training afgerond!

Zin om meer te leren over Bridge the Gap! En de 
projectresultaten? Bezoek dan onze website.

https://bridgethegap-project.eu/
https://bridgethegap-project.eu/

