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Het Erasmus+ project 'Smart against Ageism' (SAA) 
(januari 2022 - juni 2024) wil bijdragen aan een betere 
sociale inclusie van ouderen door een educatief spel 
te ontwikkelen dat de gebruikers kennis laat maken 
met de perspectieven van ouderen die te maken 
hebben met of het risico lopen op discriminatie en 
segregatie, en zo bijdraagt aan de ontwikkeling van 
empathie, tolerantie voor diversiteit en 
maatschappelijke vaardigheden. 

 

    WAT HEBBEN WE TOT NU TOE GEDAAN?   
 

Kick-off bijeenkomst 

Op 8 en 9 maart vond de startbijeenkomst van het 
project SAA - Smart Against Ageism plaats in 
Frankfurt, Duitsland. 

 
 
 
 

Tweede transnationale projectbijeenkomst 

Onze tweede transnationale projectbijeenkomst vond 
online plaats op 15 en 16 november. 

 

    DE SAA WEBSITE IS ONLINE!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    NATIONALE RAPPORTEN LEEFTIJDSDISCRIMINATIE  
 

Elke partner was verantwoordelijk voor het opstellen van een nationaal rapport over 
leeftijdsdiscriminatie in hun land. Om dit doel te bereiken deden we desk research en interviews 
met mensen die deze vorm van discriminatie hadden ervaren. Bekijk de belangrijkste conclusies 
per land. 

 
Eerste resultaten van het onderzoek in Duitsland 

ISIS Institute for Social Infrastructure is de Duitse 
partner van het project Smart Against Ageism (SAA). 
In het onderzoeksdeel van het project werden 
mensen van 55 jaar en ouder geïnterviewd over hun 
dagelijkse ervaringen. 

 
Smart Against Ageism: partnerschap voor het 
Portugese nationale rapport 

In Portugal was SHINE verantwoordelijk voor het 
opstellen van het nationale rapport en had de steun 
van AD ELO en specifiek Mónica Sousa voor de 
ontwikkeling van de interviews met oudere 
volwassenen. 

 
 

Indrukken na het bureauonderzoek in Litouwen 

Het Litouwse verslag voor het compendium is 
gebaseerd op deskresearch van 21 
referentiebronnen en interviews met 14 ouderen, 12 
vrouwen en 2 mannen in de leeftijd van 67 tot 87 jaar. 

 
 

Conclusies van de onderzoeken in Bulgarije 

Alzheimer Bulgaria Association is de Bulgaarse 
partner van het project Smart Against Ageism (SAA) 
die het deskresearch en de interviews in Bulgarije 
heeft uitgevoerd. 

 
 

Leeftijdsdiscriminatie komt vaker voor dan 
gedacht | Nederland 

Voor het project zijn 6 ouderen in Nederland 
geïnterviewd over hun ervaringen met 
leeftijdsdiscriminatie. Daarnaast werd de 

Nederlandse partner IDB geïnterviewd. 
 
    HET SAA COMPENDIUM "REAGEREN OP AGEISME"  
 
 

De verzamelde gegevens over elk Nationaal Rapport 
vormden de basis voor het opstellen van een 
compendium over leeftijdsdiscriminatie op de 
arbeidsmarkt, in de gezondheidszorg en sociale zorg en 
ook in het dagelijks leven, met belangrijke 
getuigenissen van mensen die het slachtoffer waren 
van leeftijdsdiscriminatie. De tot nu toe verzamelde 
resultaten worden nu gebruikt om de scènes en de 
structuur van het leerplatform en het educatieve spel 
op te stellen. 
Bekijk hier het compendium en verdiep je kennis over 
ageism. 

    WAAROM IS DIT PROJECT ZO BELANGRIJK?  
Negatieve opvattingen over ouder worden en ouderdom maken het leven gemiddeld 7,5 jaar korter. 
Ageïsme wordt gedefinieerd als stereotypering, vooroordelen en discriminatie op grond van 
leeftijd. Deze vorm van discriminatie heeft een enorme invloed op de samenleving en beïnvloedt 
de manier waarop we onszelf zien en de mogelijkheid om rekening te houden met wat andere 
personen (jonger of ouder) kunnen bijdragen aan de samenleving, wat gevolgen heeft voor de 
gezondheid, het welzijn en de levensduur en ook verstrekkende economische gevolgen heeft. 

 
Mensen aanmoedigen om na te denken over hun eigen negatieve vooroordelen over ouderdom en 
beschermd worden tegen neerbuigende houdingen en praktijken is het hoofddoel van ons project. 
 

    WAT ZULLEN DE RESULTATEN VAN ONS WERK ZIJN?  
 

• Het compendium 'Reageren op 
leeftijdsdiscriminatie' verzamelt persoonlijke 
ervaringen met leeftijdsdiscriminatie en 
strategieën om met leeftijdsdiscriminatie om te 
gaan. 

• Een interactief leerplatform met als kern het SAA-
spel dat vergezeld zal gaan van een bibliotheek en 
materialen voor volwassen opvoeders. 

• Een toolkit voor trainers met een leerplan en een 
trainershandleiding met instructies voor het 
gebruik van het spel. 

• Aanbevelingen voor het bevorderen van diversiteit 
en empathie voor slachtoffers van ageism en het 
vergemakkelijken van het gebruik van het spel en 
het leerplatform. 

    WIE WE ZIJN  
 

 
 

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen 
goedkeuring in van de inhoud, die uitsluitend de standpunten van de auteurs weergeeft, en de 
Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt 
gemaakt van de informatie in deze publicatie. 

https://saa-game.eu/
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