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AAN:  GEMEENTE ZAANSTAD 

VAN:  STEPHANIE LEYENAAR 
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Koppeling maken tussen jong en oud. 

 

Waar is de oude kostganger? Deze vraag stelde ik Leo de Roos (RCOdehoofdzaak) 
nadat ik met een eigen plan naar de gemeente was gegaan. Ik was op dat moment 
(en ben ik nog steeds) een bezorgde burger, moeder en Zaankanter. Daardoor ben ik 
ook een paar maanden geleden gevraagd om plaats te nemen in de teams van TED 
en ZOED.   

Maar mijn vraag bleef overeind staan, dus ben ik gaan rondvragen in mijn omgeving. 
Er wonen veel ouderen in mijn flat en werk in het hospice de Schelp dus spreek veel 
ouderen en de meeste geven aan graag een jongeren te willen helpen als jongeren 
maar bij ze past en gescreend is. En vooral er niet alleen mee zitten als het niet gaat 
of bevalt. En de toeslagen moeten ongemoeid blijven. Veel ouderen zijn bang dat ze 
gekort worden, wat nu natuurlijk ook vaak het geval is.  

Dat kan heel makkelijk en simpel worden opgelost door middel van een datingsite.  

Eerst daten dan pas samenwonen!! 

We zorgen dat we inzichtelijk krijgen welke ouderen er in aanmerking komen voor een 
leuke Zaanse jongeren. Dit kunnen we doen in samenwerking met jongerenloket en 
de wijkteams. Als bemiddeling zet je de teams van JES, ZOED en TED ertussen in. 
Wij kunnen met alle ervaring is huis een goede koppeling maken tussen deze groepen. 
Daarnaast lossen we ook het probleem van eenzaamheid op. Veel huisartsen zullen 
dit project daarom steunen en de mensen wijzen op dit geweldige logische plan  (ook 
nagevraagd natuurlijk) 

“Zo hebben de ouderen aanspraak en iemand die een oog je in het zeil houdt en de 
jongeren hebben een thuis met een ervaringsdeskundige en ook iemand die een oogje 
op hen houdt. Samen zorgen wij voor elkaar” 

Iedereen die een kamer over heeft en een jongeren wil helpen krijgt een huisbezoek 
van ons en daar maken wij een profiel van. Dit gaan we dan koppelen aan de juiste 
jongeren met dezelfde interesse etc. We stellen een contract op waar beide partijen 
zich aan dienen te houden en waar we ook regelmatig op zullen moeten controleren 
of dit correct wordt nageleefd.  
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Daarnaast worden de jongeren op een door de gemeente goedgekeurd postadres of 
adres ingeschreven waardoor de ouderen geen problemen krijgen met toeslagen en 
dergelijke. Voor alles is een oplossing te vinden. Ik weet zeker dat dit werkt en dat we 
een brug kunnen slaan tussen deze twee generaties. Ze moeten elkaar weer zien en 
helpen en dat gaan wij regelen met elkaar! 

“Jongeren op weg helpen naar zelfstandigheid doormiddel van een woning, vangnet, 

hulp, geduld en heel veel liefde.” 

Nu even het slotwoord: Ik wil mijn plan heel erg graag toelichten omdat ik snap dat 

dit een summiere opsomming is van wat ik wil. Dit is namelijk een onderdeel van het 

plan wat ik heb ingediend een aantal maanden geleden. We kunnen dit alleen wel op 

een korte termijn realiseren en dat lijkt mij een super goed idee. Voor de Zaankanters 

door Zaankanters! 

Met als uitkomst dat er weer een automatische zorg en begrip voor elkaar mentaliteit 
zal ontstaan. 
 
Ik doe mee nu jullie nog……….. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Stephanie Leyenaar 

 

 

 

 

 


