
 
 
Samen Ouder - criteria 

 
Eenzaamheid is een groeiend sociaal probleem in Nederland. Om verschillende 

redenen, zoals bijvoorbeeld langer thuis wonen en het ontbreken van een sociaal 
netwerk, speelt dit sociale probleem ook bij ouderen.  
Het Oranje Fonds wil een stap zetten in de bestrijding van eenzaamheid onder 

ouderen. Hiervoor starten wij een programma waarin projecten worden 
ondersteund, die zich reeds bewezen hebben op dit vraagstuk en willen 

uitbreiden door de doelgroep te verbreden.  
 
Projecten die voor deelname aan het programma Samen Ouder in aanmerking 

komen voldoen aan de volgende criteria: 
 

 Zijn gericht op het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen 
 Betreft uitbreiding vanuit een bestaand project 
 Nieuwe groep ouderen wordt betrokken bij het project 

 Het overgrote deel van de deelnemers is ouder dan 65 jaar 
 Het minimum aantal nieuwe deelnemers dat structureel bij activiteiten 

wordt betrokken, is 25  
 Vrijwilligers spelen een prominente rol in de uitvoering va het project 

 Vrijwilligers zijn bij voorkeur vitale ouderen 
 Activiteiten binnen het project hebben bij voorkeur een intergenerationeel 

karakter en zijn bij voorkeur gericht op diversiteit binnen de doelgroepen 

en het vergroten van het sociaal netwerk van de ouderen 
 Er is enthousiasme om uit te breiden en deel te nemen aan het 

programma Samen Ouder en er zijn binnen de eigen organisatie draagvlak 
en steun voor deze extra inzet 

 

Organisaties die willen deelnemen aan Samen Ouder moeten al ervaring hebben 
met de doelgroep ouderen. Nieuwe organisaties, die op het moment van het 

indienen van de aanvraag minder dan 1 jaar bestaan, kunnen geen aanvraag 
indienen. Binnen dit programma richten wij ons op projecten die kunnen 
aantonen reeds bekend te zijn met de doelgroep ouderen en de bestrijding van 

eenzaamheid.  
 

NB. Naast bovenstaande zijn de reguliere criteria van het Oranje Fonds van 
toepassing. Het betreft dus een project en geen exploitatie of reguliere 
activiteiten. Aanvragen van en voor individuen worden niet in behandeling 

genomen en kortdurende activiteiten komen ook niet in aanmerking voor 
deelname.    


