
HANDLEIDING ZOMERVISITE 2023 

Achtergrond 
Meer ouderen, minder verzorgenden 
Meer studenten kiezen voor een opleiding in de zorg. Helaas kiest minder dan 5 procent 
van de studenten uiteindelijk voor een baan in de ouderenzorg. En met het groeiende 
aantal ouderen is dat zorgwekkend. Om dit tekort aan goed opgeleid personeel de 
komende jaren op te lossen, is het van groot belang om de beeldvorming over 
ouderenzorg positiever te kleuren. We hanteren daarom een leeftijdslimiet van minimaal 
16 jaar en maximaal 25 jaar, omdat dit een belangrijke fase in het leven van jongeren is 
om beroepskeuzes te maken. 
 
Zinvol en leuk contact in de ouderenzorg 

Door persoonlijk contact ontstaat waardering en kunnen beelden worden bijgesteld. 
Zomervisite brengt jongeren op een laagdrempelige manier in contact met (kwetsbare) 
ouderen en hun woon- en leefwereld. Door middel van deze ontmoetingen kunnen zij 
zich een beeld vormen van werken in de ouderenzorg, maar leren zij ook de waarde 
kennen van (betaald) vrijwilligerswerk en het contact met deze generatie. 
 
Hoe gaat het in zijn werk? 
Werving 
Stichting JOW! zet een oproep uit op social media en binnen hun netwerk, en zorglocaties 
doen dit via hun eigen kanalen (intranet, social media etc.). Er is een digitale poster met 
informatie beschikbaar. Jongeren kunnen zich aanmelden per e-mail of inschrijven in de 
app van Stichting JOW!  
 
Contact jongeren en zorglocatie 

Vervolgens worden de jongeren middels de app gekoppeld aan een (door hen 
opgegeven) geschikte zorglocatie in de buurt van hun woonplaats. Zowel de jongeren als 
de zorglocaties kunnen hun voorkeur opgeven. De jongeren worden door de 
contactpersoon bij de zorglocatie uitgenodigd voor een gesprek. Het is van groot belang 
dat helder is wie het aanspreekpunt is voor de jongere (ook tijdens vakanties en 
afwezigheid van de contactpersoon), die de jongere welkom heet en begeleidt. De 
jongeren krijgen via JOW! een vrijwilligersovereenkomst en zijn verzekerd. 
De gewerkte uren (geen maximum meer) worden door de jongeren in de app ingevoerd 
en door de contactpersoon van de zorglocatie bijgehouden.  
 
Contact tussen jong en oud 
De zorglocaties zorgen voor het contact tussen de jongeren en (kwetsbare) ouderen. 
Jongeren kunnen samen met ouderen leuke activiteiten ondernemen in kleine groepjes, 
aansluiten bij groepsactiviteiten of 1-op-1 met senioren optrekken. Activiteiten kunnen 

variëren van een kopje koffie drinken, wandelen, een ijsje eten, boodschapjes doen, een 
spelletje spelen, foto’s bekijken en nog veel meer. Het gaat erom dat er waardevolle 
ontmoetingen plaatsvinden.  
 
Tijdspad 
Zomervisite vindt in juni, juli en augustus 2023 plaats. De zorglocatie en jongeren 
bepalen gezamenlijk de uurindeling. We vernemen graag uiterlijk 4 april uw reactie 
wanneer u wilt deelnemen. 
 
Financiën 
Wij vragen de zorginstelling een eenmalige vergoeding van € 600,- en de jongere 
ontvangt € 6,50 per uur van de zorginstelling. 
 

 
Contactgegevens 
Stichting JOW! 
E-mail: info@jow-nederland.nl 
Teleloon: 038-711 4434 
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