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In Nederland zullen in 2040 rond de 4,7 miljoen mensen 65 jaar 
of ouder zijn. In 2060 geldt dat voor een derde van de bevolking in 
Europa. Ouder worden is hiermee niet alleen een individuele aange-
legenheid, maar ook een maatschappelijke uitdaging. Daarom is het 
van belang dat we ons nu al en op verschillende manieren voorberei-
den op deze uitdaging. Een belangrijke factor hierbij is participatie: 
de mogelijkheid om in onze samenleving op verschillende niveaus 
mee te kunnen doen, is cruciaal voor een actief, betekenisvol en 
gezond leven op latere leeftijd.
Het is duidelijk dat toegankelijke voorzieningen en een aantrekke-
lijke leefomgeving een eerste vereiste zijn om mee te kunnen doen. 
Bedrijven, lokale overheden en de publieke sector zijn er voor ver-
antwoordelijk en hebben er belang bij dat hun producten en dien-
sten voor iedereen  toegankelijk zijn, ook voor klanten en burgers 
op oudere leeftijd. Ouderen zijn ervaringsdeskundigen. Zij weten 
wat wel en niet werkt en hoe voorzieningen en de openbare ruimte 
moeten worden georganiseerd en vormgegeven, zodat deze aanslui-
ten op hun behoeften. Ouderen willen dat hun stem wordt gehoord, 
hun ervaringen, kennis en vaardigheden erkend, benut en op waarde 
geschat.

WAAROVER GAAT 
MOBILITY SCOUTS?

Doel van het Mobility Scouts project is om ouderen te betrekken 
bij besluitvormingsprocessen en als ‘coproducent’ bij te dragen aan 
het creëren van toegankelijke voorzieningen en een aantrekkelijke 
leefomgeving.

Kernidee van het Mobility Scouts project is oudere mannen en 
vrouwen te trainen en ondersteuning te bieden bij het op gang bren-
gen van een veranderingsproces. De mobiliteit-scouts zijn zowel de 
trekkers als de verbindende kracht die oudere burgers, de  
lokale overheid, politiek en (maatschappelijke) organisaties bij elkaar 
brengt om samen te werken aan toegankelijke voorzieningen en een 
aantrekkelijke leefomgeving.

COPRODUCTIE  
MET EN DOOR  
OUDEREN 

Coproductie betekent niet alleen vragen naar iemands mening, maar 
gaat vooral over betrokkenheid bij de ontwikkeling en het resultaat 
van het proces. Het Mobility Scouts partnerschap gaat uitdrukkelijk 
uit van een actieve rol en bijdrage vanuit ouderen zelf. Lokale over-
heden en dienstverleners kunnen leren van de ervaringen en kennis 
van ouderen. Het betekent ook dat in het proces van besluitvorming, 
verschillende partijen hun stem kunnen laten horen en dat ieder 
vanuit eigen perspectief meewerkt aan het creëren van kansen en het 
vinden van innovatieve oplossingen.



VOOR WIE IS HET 
MOBILITY SCOUTS 
PROJECT?

Mobility Scouts is bedoeld voor ouderen maar óók voor lokale en 
regionale belanghebbenden 

• Ouderen, die zich actief als mobiliteit-scout willen inzetten om 
initiatieven te ontwikkelen en vorm te geven, waarbij zij oudere 
inwoners, lokale overheden en dienstverleners betrekken.   

• Ouderen, die hun stem willen laten horen en die een bijdrage  
willen leveren om voorzieningen en hun leefomgeving  
toegankelijk en aantrekkelijk te maken voor iedereen.

• Lokale belanghebbenden (bijvoorbeeld gemeenten, beleidsma-
kers, bedrijven, sociale voorzieningen, maatschappelijke organi-
saties, burgerinitiatieven) die graag ouderen willen betrekken bij 
het verbeteren van de toegankelijkheid van voorzieningen en de 
kwaliteit van de publieke ruimte.

HOE GEVEN WE HET 
MOBILITY SCOUTS 
PROJECT HANDEN 
EN VOETEN?

Het Mobility Scouts project bestaat uit vier onderdelen:

• Europees onderzoek naar de stand van zaken op het gebied van 
actief burgerschap van ouderen, specifiek gericht op het creëren 
van toegankelijke voorzieningen en een aantrekkelijke leefomge-
ving in de partnerlanden en in andere Europese landen.

• Ontwikkelen en implementeren van een training: Het  
curriculum voor de training is gebaseerd op overeenkomstige  
bevindingen in Europees literatuuronderzoek. Hiermee kunnen 
de mobiliteit-scouts aan de slag om activiteiten of projecten,  
gericht op hun directe leefomgeving, te initiëren.

• Publicaties: In een handboek voor lokale overheden en organisa-
ties wordt op een toegankelijke wijze uitgelegd hoe je samen met 
oudere inwoners kunt werken aan het verbeteren van de leefom-
geving. Daarnaast komt er een handleiding voor mensen, die in 
de dagelijkse praktijk met ouderen werken en die een uitstekende 
basis biedt om ondersteuning te kunnen geven bij het in gang 
zetten en uitvoeren van gezamenlijke activiteiten in eigen buurt, 
stad of dorp.

• Er komt een online-training beschikbaar, voor iedereen die 
geïnteresseerd is om als mobiliteit-scout aan de slag te gaan, maar 
die de training op de aangeboden tijd of plek niet heeft kunnen 
volgen. De online-training zal bestaan uit een aantal modules,  
een richtlijn voor de uitvoering en praktijkvoorbeelden van co-
productie.



WIE ZIJN  
VERANTWOORDELIJK 
VOOR DE UITVOERING 
VAN MOBILITY SCOUTS? 

Organisaties in vijf Europese landen zijn verantwoordelijk 
voor het mobiliteit-scout project in hun land. 

queraum. cultural and social research (AT)
ISIS Sozialforschung • Sozialplanung • Politikberatung (DE)
Lunaria (IT)
SIC, Seniors Initiatives Center (LT)
OVN-NL, Oudere Vrouwen Netwerk – Nederland (NL)

Dit project wordt ondersteund door AGE Platform Europe 
http://www.age-platform.eu/age-friendly environments & 
accessibility

Dit project wordt gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. 
De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend 
bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
het gebruik van de informatie die erin is vervat.
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VOOR MEER INFORMATIE OVER MOBILITY SCOUTS ZIE  
WWW.MOBILITY-SCOUTS.EU

MOBILITY SCOUTS 
PROJECTTEAM  
NEDERLAND

Laura Christ & Inger Luijten
Proostdijsteeg 2, 7201 DP Zutphen
laura.christ@ouderevrouwennetwerk.nl
+31 6 53273661
ingerluijten@gmail.com
+31 6 53299310 
www.ouderevrouwennetwerk.nl
facebook: https://www.facebook.com/Mobilityscoutsnederland/
Linkedin Laura: https://www.linkedin.com/in/laurachrist
Linkedin Inger: https://www.linkedin.com/in/ingerluijten


