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Het winnende concept om solidariteit te bevorderen tussen jong en oud

Walk & Talk
Doelen van Walk & Talk:
-

Bevorderen van solidariteit tussen jong en oud
Oud en jong van elkaar laten leren
Een leuke, ontspannen samenzijn tussen jong en oud
Beweging en ontmoeting
Verhalen en ervaringen delen

Try out: Zondag 15 september
Tijd: 14 – 18 uur
Deze try out is om te testen of de opzet van Walk & Talk werkt. Deze try out wordt met een kleine
groep gedaan, vastgelegd en professioneel begeleid.
Het idee is om vervolgens het plan direct met de deelnemers te evalueren en daarna het concept te
verbeteren, waarna alle resultaten, de route, foto’s en werkwijze online beschikbaar worden gesteld.
In samenwerking met de gemeente worden vervolgens maatschappelijke – met name Haagse, maar
ook landelijke - instanties geïnformeerd over het concept en hen dit gratis aangeboden.

Deelnemers try out:
-

Haagse Jongerenambassadeurs
Leden van de Stedelijke Ouderen Commissie
Deelnemers aan Generatieconflict tussen Jong en Oud – Zin of onzin?
Beleidsmakers van de gemeente
Maatschappelijke organisaties

Koppels
Walk en Talk is een route die wordt aangeboden, die men gezamenlijk loopt in koppels van 2.
Deze koppels bestaan uit een jongere en oudere.
Wanneer er een onevenredig aantal jongeren en ouderen is, worden koppels van 2 op 3 gemaakt
(liever niet 1 op 2, dat is niet goed voor het evenwicht)

Route van de try out:
-

Centraal Station (startlocatie met uitleg)
Herengracht
Het Plein
Lange Houtstraat
Koninklijke Schouwburg
De Posthoorn (koffie drinken)
Korte Vijverberg
Tweede kamer (over het plein van de Tweede Kamer)
Hofweg
Spui
Bibliotheek
Stadhuis (koffie drinken in de Ooievaar)
China Town
Buurthuis
Het Paard (samenkomst van alle koppels met drankje)

De koppels starten allemaal tegelijkertijd. Er is geen competitie in tijd, alleen in opdrachten
De route is van te voren duidelijk (deze krijgen ze op een mooie plattegrond mee)
De opdrachten zijn van te voren ook bekend (je mag onderweg ook vooruit werken)
Ondersteuning van Smartphone wordt gestimuleerd (waarbij de jongere de oudere uitlegt wat hij
doet en hoe dat werkt)
De opdrachten zijn als volgt:
Onderweg:
-

Bespreek wat is er veranderd tussen toen en nu bij dingen die je onderweg ziet?
 Is het nu beter of niet?
Deel verhalen over vrijetijdsbesteding
Wat zijn jullie overeenkomsten?
Wat zijn jullie verschillen?

-

Centraal Station
o Oudere: vertel een verhaal aan de jongere over reizen
o Jongere: plaats een bericht op één van je social media kanalen en leg de oudere uit
wat je doet en waarom (als je geen smartphone hebt, vertel dan iets over social
media en jouw beleving hiervan)
o Vraag: in welk jaar is het Centraal Station gebouwd

-

Het Plein
o Jongere: vertel een verhaal over uitgaan. Waar ga je uit? Of waar zou je uit willen
gaan? Wat is er leuk aan uitgaan. Of juist niet?
o Vraag: Hoeveel horecagelegenheden zitten er op Het Plein?

-

Koninklijke Schouwburg
o Oudere: vertel een overhaal over een mooie voorstelling die je ooit hebt gezien
(maakt niet uit waar)
o Vraag: hoeveel theaters heeft Den Haag?

-

De Posthoorn
o Drink samen een drankje in de Posthoorn (op rekening van de organisatie)
o Opdracht: bedenk iets dat niet veranderd is sinds de tijd dat de oudste van jullie de
leeftijd had van de jongste van jullie

-

Tweede kamer
o Jongere: vertel jouw visie op de politiek in het algemeen (dus niet welke partij je
voor kiest). Ook als je er geen visie op hebt, probeer dit uit te leggen

-

Bibliotheek
o Vraag: welke functies heeft een bibliotheek allemaal voor de inwoners van de stad
o Oudere: vertel een verhaal over het mooiste boek dat je ooit hebt gelezen

-

Stadhuis
o Vraag: hoeveel jongeren ‘hangen’ of skaten op het Spuiplein op het moment dat je
daar bent
o Jongere: probeer de oudere uit te leggen hoe de straatcultuur in elkaar zit
tegenwoordig (vanuit jouw point of view)
o Oudere: ben je op een stadhuis getrouwd? Vertel de jongere het verhaal van je grote
liefde…

-

China Town
o Jongere: hoeveel multiculturele vrienden heb je en vertel hier een mooi verhaal over
o Vraag: hoeveel verschillende culturele achtergronden hebben de inwoners van Den
Haag met elkaar?

-

Buurthuis
o Oudere: ben je wel eens in een buurthuis geweest? Wat was hier leuk aan en deel
een verhaal over een leuk vrijetijdsbesteding uit jouw jeugd
o Vraag: Wat is het Buurthuis van de Toekomst en hoeveel heeft Den Haag er hiervan?

-

Grote Markt (Supermarkt, waar ook het debat was)
o Iedereen levert zijn antwoordenvel in
o De jongeren vertellen de mooiste verhalen van ‘hun’ oudere partner en visa versa
o Prijsuitslag, waarbij de groepen elkaar punten geven
 prijs: diner cheque voor het winnende koppel
o Evaluatie met alle deelnemers
 Wat was top?
 Heb je tips?

Vastleggen try out:
-
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