
Plan van aanpak voor uitwerking van idee: 

WESSEMSE 
WASSTRAAT

Ontmoeting tussen en met ouderen



Door de wasstraat
We gaan door de wasstraat! Nee, geen wasstraat voor je auto, maar we 
gaan jullie idee verder uitwerken. Om te komen tot een concreet plan 
van aanpak, werken we verschillende onderdelen uit die nodig zijn om 
vervolgens mee aan de slag te gaan. Samen denken jullie na over wat en 
wie nodig zijn voor de realisatie van jullie idee. 

Veel inspiratie & plezier!
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1. Voorwas
 
Waarom dit idee? 
Voordat jullie het idee concreet gaan maken, is het goed nog even stil te staan en je af te 
vragen: waarom dit idee? Het bepaalt jullie drijfveer om hier mee aan de slag te gaan en wat 
het kan betekenen voor de inwoners van Wessem.

Waarom?

Hoe?

Wat?

Waarom willen we dit idee realiseren in Wessem? 

• We willen oud en jong samenbrengen
• We willen een link leggen tussen wat er al is in Wessem (verenigingen etc.). Door dit samen te brengen 

kunnen we er meer uithalen. 
• Vermaak voor eenzame ouderen (is er nu niet is Wessem denken we) 

 
 
In Beegden en Maasbracht heb je huiskamerprojecten 

Wat is het doel van ons idee? 

• Van betekenis zijn voor de ouderen
• Eenzaamheid bestrijden (maar dit begint ook bij persoon zelf)  

 
> Wel opletten met toevoegen van nieuwe dingen. Hiervoor eerst een praatje maken met de ouderen 
om te achterhalen wat er al is en welke behoeften er zijn. 
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Hoe maken we dit idee tot een succes?  

• Allereerst door te inventariseren!!!  
- Wat is er al?  
- Wat vind men leuk?  
- Waar is men toe bereid om het tot een succes te maken 

• Luisteren naar de doelgroep
• Voorzichtig zijn om met iets nieuws te komen
• Door verenigingen te benaderen en samen te brengen 

 
> Wanneer is iets gelsaagd? We moeten niet te snel tevreden zijn

Wat houdt ons idee precies in? 

Combinatie van ouderen met kinderen. Ze samen activiteiten laten ondernemen en hier zelf ook wat 
voor willen doen. 
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2. Spetteren
 
Positionering
Hoe willen jullie het idee positioneren? Positioneren is het kiezen van een onderscheidende, 
relevante en geloofwaardige uitstraling van het idee; wat spreekt mensen in Wessem aan? 

Wat maakt dit idee bijzonder? 

• Door eerst te inventariseren bij de doelgroep 
Hiervoor maken we gebruik van partijen die al bij de doelgroep betrokken zijn:  
- Zonnebloem maatjes 
- Seniorenvereniging 
- Buurtverenigingen 
> Zij maken gebruik van een lijst gebaseerd op thema ‘positieve gezondheid’.  

• Leefbaarheid en vitaliteit van Wessem wordt versterkt door de combinatie oud en jong
• We betrekken de school erbij
• We betrekken het bedrijfsleven erbij 

 
 
> Na inventarisatie komen pas de suggesties, geheel gebaseerd op mogelijkheden in Wessem en de 
wensen van de ouderen (67+)
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Wat moet het idee uitstralen?

• Eenheid
• In beweging
• Levendigheid
• Een initiatief van en voor Wessem!

Wat zijn de kernwaarden van het idee

• Vitaliteit
• Leefbaarheid

Kernwaarden

Ondernemend  Vooruit    Verbindend  Vernieuwend     Betrokken      GastvrijBehulpaam      Vertrouwd    Leergierig   Creatief     Humor      DynamischInspirerend      Jong     Behouden   Dichtbij      Fun       TraditioneelBetrouwbaar         Loyaal     Kwaliteit   Expert      Competitief     BereikbaarKlantgericht      Energiek      Spontaan   Enthousiast     Toegankelijk     PraktischSamen       Eigenzinnig    Durf    Simpel6



Wat hebben we nodig?

• PR (om mensen op de hoogte te brengen van de inventarisatie die plaats gaat vinden. 

Wie hebben we nodig?

• Seniorenvereniging
• Verenigingen van Wessem
• Buurtverenigingen
• Bedrijven
• Scholen
• De Zorgsector
• Zonnebloem

Dit gaan we de komende 50 dagen doen

• Benaderen van Senioren, Buurtverenigingen en Zonnebloem: Willen zij wel/niet meehelpen met de 
inventarisatie?
> Zoja: Lijst met vragen a.d.v. Positieve Gezondheid
> Daarna Plan van aanpak n.a.v. de inventarisatie

3. Bruisen
 
Organisatie & samenwerking
Wat en wie hebben we nodig om dit idee te realiseren? Denk hierbij aan een ruimte of locatie  
en benodigdheden. Maar ook aan organisaties, vrijwilligers en mensen met specifieke kennis
of ervaring.  
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Hoeveel financiële middelen zijn nodig voor de realisatie?

Fase 1: 1500 Euro aan inventarisatie (Flyers + onderzoek)
Fase 2: 1000 Euro aan Plan van Aanpak en Draagvlak Creeëren
Fase 3: Uitvoeren / Proces begeleiden > Kosten afhankelijk van resultaten inventarisatie

Hoe kunnen we inkomsten krijgen? 

• Rabobank
• Gemeente
• Bedrijfsleven
• Subsidie aanvragen

Welke andere middelen zijn nodig? 

Steun van Negen

Financiën & middelen 
Welke (financiële) middelen hebben we nodig? Geef aan hoeveel geld nodig is en hoe je aan 
het nodige geld wilt komen.

8



4. Glanzen
 
Doelgroep
Voor wie is het idee bedoeld? Geef een overzicht van de doelgroep(en) en denk daarbij niet 
alleen in doelgroepen op basis van leeftijd, want de 55-plusser bestaat niet! Probeer de 
doelgroep(en) zo concreet mogelijk te omschrijven en denk na over hoe ze te bereiken zijn.

Voor wie is het idee bedoeld?

• Alle ouderen van (67+) die we kunnen bereiken. 

• Dit kunnen eenzame ouderen zijn, maar die zijn misschien lastig te bereiken. 

• Verenigingen in Wessem    >
• Kinderen van de school in Wessem   > SAMENBRENGEN
• Bedrijfsleven in wessem    >

Wat kenmerkt de doelgroep(en)? Welke behoeften hebben ze?

• Deze behoeften worden na inventarisatie juist duidelijk, kunnen we nu nog niet zeggen.
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Communicatie
Hoe communiceren we over het idee? Communicatie is belangrijk om de juiste boodschap 
via verschillende kanalen bij de juiste doelgroep te krijgen. Het vraagt een mix van middelen, 
zowel offline als online, die regelmatig ingezet worden om mensen te bereiken. Geef aan 
welke middelen jullie willen inzetten. 

Waar kunnen we de doelgroep vinden en bereiken?

Via de kanalen die al verbonden zijn met de doelgroep (seniorenvereniging, zonnebloem, buurvereniging
etc.)

Welke middelen zet je in om de doelgroep(en) te bereiken?

Zie eerder genoemd (PR, maar vooral persoonlijk langs laten gaan voor inventarisatie)
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Teamleider: Jan Peters janpeters.1@home.nl 0618475275

Teamleden:

• Francien Clout         Clout-t@hotmail.com   0628597846
• Gerard v Borren         gvanborren@t-mobiethuis.nl  0640833483
• Marjo v Borren
• Jan Creemers Westa         jhcreemers711@gmail.com  0611927310
• Marij Deneer            Marijdeneer@ziggo.nl  0650646073

5. Vervolg
 
Teaminfo
Hoe gaan we verder om dit idee te realiseren? Geef een overzicht van het team dat aan het 
idee heeft gewerkt en hier verder mee gaat. 

Organisatie: E-mailadres: Telefoon:

Geef aan wat jullie volgende stap is om mee aan de slag te gaan

Afspraak gepland op 15-7: Betrokken personen benaderen + plan van aanpak
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In samenwerking met: 


