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Een sterke fundering 
2018 was een dynamisch jaar voor Stichting De Tijdmachine. Het jaar stond in het teken van groei en 
professionalisering. De omzet steeg, we lanceerden een nieuwe website en de Koning vereerde ons 
met een werkbezoek. We maakten de stap van projectgerichte organisatie naar een organisatie die 
steeds meer op eigen benen staat. Belangrijke ontwikkelingen in ons vijfjarig bestaan - een houten 
jubileum dat we vierden met een grandioze Gouwe Ouwe op een locatie die ons dierbaar is; 
verpleeghuis De Rietvinck in de Amsterdamse Jordaan.  
 
We werkten dit jaar niet alleen aan een stabiele interne basis, ook onze thuisbasis veranderde. Ons 
kantoor verhuisde van het dynamische Amsterdam naar het lommerrijke Deventer. Ook al zingen we 
tijdens Gouwe Ouwe nog steeds met heel ons hart ‘Geef mij maar Amsterdam’, inmiddels fluisteren 
we er ook zachtjes ‘doe mij maar Deventer’ achteraan.  
 
Gouwe Ouwe bleek ook dit jaar een daverend succes. Duizenden ouderen gingen mee op muzikale 
reis door de tijd. Een reis vol ontroerende en hartverwarmende momenten. In De Tijdmachine 
deelden ouderen hun emoties, herinneringen, wensen en behoeften met vrijwilligers en professionals. 
Samen met woonzorgcentra, buurthuizen, de gemeente en lokale partijen gaven we concreet invulling 
aan de uitkomsten van deze gesprekken. Een onvergetelijk moment was het bezoek van de Koning aan 
De Tijdmachine op 9 oktober. Lees hier het volledige verslag van deze bijzondere dag en bekijk de 
video.  
 
 

Tijdens zijn bezoek sprak de Koning met de betrokken partijen over dit samenwerkingsproject en het 
effect van de methodiek. De Koning was erg geïnteresseerd in de eerdere ervaringen van 
woonzorgcentra en benieuwd naar de verwachtingen in Nieuw Groenland. “De Tijdmachine sluit 
perfect aan bij onze visie. We willen onze bewoners een thuisgevoel geven. Daarvoor moet je 
bewoners goed leren kennen. De Tijdmachine kan dat proces versnellen en verstevigt de 
samenwerking en verbinding met de wijk” vertelt Inge Blom, locatiemanager van Nieuw Groenland. 
 
Tim Trooster, medeoprichter De Tijdmachine: “In De Tijdmachine halen we verhalen op en daarmee 
zetten we mensen in hun kracht.” De Koning stapte zelf ook in De Tijdmachine, een huiskamerdecor in 
stijl van de jaren 60. Hier reizen ouderen onder begeleiding van getrainde reisleiders terug in de tijd. 
Alle zintuigen worden aangesproken; aan de hand van de geuren, kleuren, geluiden en objecten gaan 
de reisleiders in gesprek met ouderen over wat zij belangrijk vinden en welke wensen zij nu 
hebben. Zo haalde oud-voetballer Henk Groot met de Koning herinneringen op met foto’s uit zijn 
speeltijd bij Ajax. “Ik zou het graag nog eens keer willen ervaren, 60 jaar terug. Dat is nogal een leuke 
periode voor mij geweest.” Afsluitend sprak de Koning met enkele bewoners van Nieuw Groenland 
terwijl er werd gezongen en gedanst bij het optreden van De Tijdmachine huisband: Gouwe Ouwe.  
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Vis ie  
In ieder van ons schuilt een Pippi Langkous; een sterk meisje met olijke vlechten dat exact weet wat ze 
wil. Het doet er niet toe of we negen zijn met vlechten in ons haar, veertig met een hypotheek en 
carrière of achtentachtig met een rollator en een vissenkom. Het liefst richten we onze wereld in naar 
onze eigen zin. Net als Pippi. Stichting De Tijdmachine wil met haar projecten de Pippi’s en Tommie’s 
in ouderen (weer) losmaken. Want ook ouderen willen hun leven leiden zoals zij willen. Waardig en op 
eigen wijze.  

 
Met onze projecten dragen we bij aan de verbetering van de levenskwaliteit van ouderen. De 
belevingswereld en behoeften van ouderen zelf staan daarbij op de eerste plaats. Want wie weet er 
nou beter wat goed leven betekent dan de oudere zelf? Het doel is dat mensen zo veel mogelijk op 
hun eigen manier oud kunnen worden. Of zoals we zelf zeggen: “Vergrijzen op eigen wijze”. 

 
Doel  
Wij willen het levensgeluk van ouderen vergroten. In 2030 kan iedereen in Nederland waardig oud 
worden op eigen wijze.  

 
Missie 
Wij geloven in waardigheid, respect en zelfregie voor alle ouderen.  

 
Onze kracht 
Wij zijn nieuwsgierig en onderzoekend. We verbeelden het verleden en vertalen dat naar het heden. 
We zijn gericht op impact en duurzaamheid. We werken vraaggestuurd. En last but not least: onze 
projecten staan garant voor plezier.  
 
	

 
 
Koning Willem-Alexander in gesprek met oud voetballer Henk Groot  
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Wat wij  doen 
Wij brengen ouderen terug naar de jaren 60. Dit doen we met projecten die gericht zijn op beleving. 
We steken onze neus in de ouderwetse koffiemolen, spitsen onze oren als de muzikanten rock ’n roll-
muziek ten gehore brengen en kijken onze ogen uit. Er is zoveel te zien, voelen en beleven: wij staan 
nooit met onze handen in het haar.  

 
De Ti jdmachine 
Het bruisende hart van onze stichting is De Tijdmachine: een huiskamerdecor, helemaal ingericht in 
stijl van de jaren 60. Aan de drie buitenzijden van de kamer bevinden zich een keuken, filmzaal en 
dancing met platenspeler. In De Tijdmachine reizen ouderen onder begeleiding van reisleiders 
(getrainde vrijwilligers, zorgmedewerkers en activiteitenbegeleiders) terug naar de jaren 60.  
 
Tijdens het Tijdmachine Traject werken we samen met woonzorgcentra en verpleeghuizen die beter 
willen aansluiten op de wensen en behoeften van ouderen. In het traject geven we concreet handen 
en voeten aan meer mensgericht en persoonlijke zorg. De Tijdmachine geeft ouderen een verhaal en 
een gezicht en brengt (zorg)medewerkers, familie, vrijwilligers en de ouderen samen, zodat zij (nu en 
in de toekomst) gezamenlijk invulling geven aan een fijne oude dag. 
 
Wij stemmen dit traject zo goed mogelijk af met professionals en betrokken partijen, zodat we 
aansluiten bij het ritme en de werkwijze van het huis. Daarnaast trainen we vrijwilligers en personeel 
om in De Tijdmachine het gesprek met ouderen aan te gaan. In deze gesprekken en interviews gaan 
getrainde reisleiders in gesprek met ouderen over hun leven in de jaren 60. Hoe zag dit eruit? Wat gaf 
hun leven zin? Vervolgens maken ze de vertaalslag naar het heden: wat zou een oudere nu willen? 
Wat maakt het leven nu nog de moeite waard?  
 
Met de uitslag van deze gesprekken gaan we aan de slag. We bundelen, presenteren en verwerken ze 
in het individuele dossier van de bewoner. Vervolgens slaan we de handen ineen met iedereen die 
betrokken is bij de bewoners; van zorgmedewerker tot locatiemanager, van facilitair medewerker tot 
familielid, van mantelzorger tot maatje. We geven dit vorm door middel van ons trainingsprogramma 
Laten We Welzijn, een maatjesaanpak, of we helpen bij het opzetten van een passend 
activiteitenprogramma.  
 



	

Jaarverslag Stichting De Tijdmachine 2018 5 

 
Gouwe Ouwe 
Gouwe Ouwe is een ouderwets gezellige middag of avond. Een muzikale tijdreis naar de jaren 60. 
Onze huisband De Tijdmachinisten speelt live de grootste hits; van Elvis Presley tot Wim Sonneveld. De 
Tijdmachinisten zijn professionele, gevestigde muzikanten die als geen ander de zaal mee weten te 
krijgen met hun muziek.  
 
Want Gouwe Ouwe is meer dan muziek; bij Gouwe Ouwe staat contact centraal. Er wordt samen 
gezongen, gedanst en gesjanst, net als vroeger in de dancing. We toveren de locatie voor een middag 
of avond om tot een ouderwetse sixtieskroeg. Behalve een decor met ouderwetse lambrisering 
nemen we ook authentieke tafelkleedjes, blikken met zoute sticks en bloemetjes mee. Onze 
vrijwilligers leggen bezoekers in de watten en doen een dansje mee.  
 
Met Gouwe Ouwe willen we niet alleen plezier maken, maar ook mensen activeren, betrekken bij de 
activiteiten die er al zijn in de wijk of het woonzorgcentrum en eenzaamheid bestrijden. Dit doen we 
door ons te richten op inclusiviteit; iedereen is welkom: van Sjaan van de snackbar tot monsieur 
Fermont-de Clerq tot Ravenstein. En natuurlijk hebben Hendrik Groen en de Koning ook genoten van 
onze fantastische muzikanten en de jaren 60-sfeer. De één wat anoniemer dan de ander.  
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Een stabiele basis  
In 2018 bouwden we een stevige, stabiele basis voor groei en professionalisering. De bouwstenen? 
Een uitbreiding van het bestuur, opschaling van projecten, optimalisering van processen en een 
kwaliteitsimpuls voor De Tijdmachine. Bovendien legden we een duurzame financiële basis en werkten 
we meer samen met externe partijen om eenzaamheid onder thuiswonende ouderen terug te 
dringen. En natuurlijk zijn we apetrots op ons vernieuwde marketing- en communicatieplan, met als 
pièce de résistance onze website die iedere bezoeker een warm welkom heet.  
 
Uitbreiding bestuur  
We hebben ons bestuur uitgebreid van drie naar vijf bestuursleden. De nieuwe bestuursleden zetten 
hun capaciteiten en aanvullende netwerken in.  
 
Opschal ing projecten 
We hebben onze projecten opgeschaald, mede dankzij de uitbreiding van ons team. Door mensen in 
loondienst te nemen en minder met zzp’ers te werken, konden we de kostprijs van onze projecten 
verlagen.  
 
Optimal iser ing processen 
We hebben de processen binnen de projecten sterk geoptimaliseerd. Dit heeft geleid tot kleinere 
foutmarges aan beide kanten en een duidelijke structuur. In het afgelopen jaar heeft de stichting 
bovendien een personeelsbeleid en safeguarding opgeleverd en het bestaande vrijwilligersbeleid 
aangescherpt. Een verrijking voor de interne organisatie.  
 
Kwal ite its impuls  T i jdmachine 
De Tijdmachine kreeg een kwaliteitsimpuls. De trainingen zijn doorontwikkeld in samenwerking met 
de AP Hogeschool Antwerpen. De tijdslijn van het project is aangepast en overzichtelijk uitgewerkt. 
Hierdoor kunnen we beter en adequater aan de slag met de implementatie van de welzijnsvragen die 
omhoogkomen tijdens de week dat de Tijdmachine op locatie staat.  
 
Een duurzame f inanciële basis  
Omdat we ons hebben ingezet voor de verduurzaming van onze financiële basis, zijn we met onze 
projecten minder afhankelijk van de bijdrage van vermogensfondsen.  
 
Zorgorganisaties leveren hogere bijdragen, we zetten meer in op giften van particulieren en het 
bedrijfsleven. Gemeenten dragen bovendien vaker bij aan projecten voor thuiswonende ouderen. 
Hierdoor zijn we minder afhankelijk van de bijdrage van vermogensfondsen.  

 
Samenwerking met externe part i jen  
Dit jaar werkten we voor het eerst samen met lokale partijen en de gemeente om ouderen uit de wijk 
te betrekken. De gemeente leverde niet alleen een financiële bijdrage, maar benaderde ouderen ook 
actief met een uitnodiging voor De Tijdmachine. Een van de wethouders liep een dagdeel mee, 
waarbij hij verschillende ouderen sprak. De gemeente is ook betrokken bij het concreet invulling 
geven aan de uitkomsten van de projecten.  
 
Marketing-  en communicatieplan 
We implementeerden een nieuw marketing- en communicatieplan, dat nog scherper weergeeft wie 
wij zijn en wat we doen. Ook zijn we ontzettend trots op de lancering van onze nieuwe website.  
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Ontroerende gesprekken en dansvloerverhalen  
We richtten ons dit jaar niet alleen op interne ontwikkeling. De voetjes gingen veelvuldig van de vloer 
tijdens Gouwe Ouwe en we voerden talloze ontroerende gesprekken in De Tijdmachine. Met onze 
projecten bereikten we dit jaar maar liefst 6209 ouderen. 640 vrijwilligers zetten zich eenmalig of 
vaker in bij onze projecten en bijna 200 professionals namen deel aan de trainingen van De 
Tijdmachine.  

 
De Ti jdmachine 
De Tijdmachine was ook dit jaar een groot succes. Het project heeft daadwerkelijk bijgedragen aan 
een andere manier van werken, waarbij de betrokkenen meer uitgaan van de wensen en behoeften 
van bewoners. Dit heeft geleid tot een nieuwe welzijnsstructuur. Locatiemanager Ger Rennen vertelt 
in een interview met Stichting De Tijdmachine over deze nieuwe structuur. 

  
“De Tijdmachine is een prachtige mensgerichte aanpak die bijdraagt aan de omslag naar een 
diepere welzijnsstructuur. We hadden vanaf het begin van deze reis drie doelen voor ogen: 
verandering van mindset, een maatjesproject en het huidige vaste activiteitenprogramma 
evalueren en bijstellen. Dat is gelukt. En meer dan dat: mensen worden geráákt. Niet alleen de 
ouderen, maar ook wij - de zorg, de gastvrouwen, de teammanagers, de vrijwilligers, de 
familie. Dat vind ik de grootste kracht van de Tijdmachine.” 
Ger Rennen, locat iemanager Berkenstede,  Diemen 

 
 
Een groter bereik   
In 2018 zagen we een stijging van het aantal ouderen dat deelnam aan onze activiteiten. Een 
geweldige vooruitgang die veel voor ons betekent, omdat we het liefst zoveel mogelijk prachtige 
verhalen en vooral welzijnsvragen van zoveel mogelijk ouderen meenemen in ons project. Hoe meer 
ouderen ons vertellen hoe ze hun oude dag willen vormgeven, hoe beter we kunnen inspelen op hun 
(sluimerende) welzijnsbehoeftes. Behoeftes die vaak klein zijn, maar waarvan de realisatie een wereld 
van verschil kan maken voor deze ouderen en alle mensen om hen heen.  
 
 
              “Het zijn de kleine dingen die het leven de moeite waard maken; de kruiden in  

het eten, een spa voor persoonlijke verzorging, opstaan met je lievelingsmuziek of een   
wandeling met familie. Of neem de bewoner die humeurig door het leven ging. Uit  
gesprekken in De Tijdmachine bleek dat hij vroeger altijd viool speelde. Hij kon dit nu niet 
meer en de afwezigheid van vioolmuziek maakte hem neerslachtig. Samen met De 
Tijdmachine vond het woonzorgcentrum een jonge violiste die zeven weken lang bij hem 
langsging om viool te spelen. De zorg zag de man zachter worden, vriendelijker. Zijn leven 
kreeg weer zin. De achtste week kwam de violiste niet meer spelen. De bewoner was 
gestorven.”  
‘Vergri jzen zonder gr i jze haren – samenvatt ing LPBL St ichting De Ti jdmachine 
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Gouwe Ouwe 
Gouwe Ouwe blijft goud; onze waanzinnige muzikanten brachten ook dit jaar weer veel ouderen in 
vervoering met hun talent en enthousiasme. Hier en daar brachten ze een oudere zelfs in 
verlegenheid met een ode of ondeugend liedje. Opvallend was dat dit jaar steeds meer Gouwe 
Ouwe’s geboekt werden door wijkcentra en buurthuizen. Daarmee bereikten we steeds meer 
thuiswonende ouderen.  
 
Impactmeting 
Gouwe Ouwe heeft grote impact op het leven van ouderen en (zorg)medewerkers. Het geeft ouderen 
niet alleen levenslust, maar zet ze ook in hun kracht. Bovendien bereikt het evenement meer en 
andersoortige ouderen dan de gemiddelde ouderenactiviteit. Dit blijkt uit het impactonderzoek dat 
MTO&A in 2018 uitvoerde in opdracht van Stichting De Tijdmachine.  
 
Andere sett ing,  ander beeld 
Uit het impactonderzoek blijkt ook dat ouderen, personeel en mantelzorgers elkaar anders zien door 
de activiteit. Of zoals Nicole Jansen, senior teamleider bij zorgcentrum Schoterhof, vertelt: “Gouwe 
Ouwe heeft niet alleen meerwaarde voor ouderen, maar ook voor medewerkers, omdat ze een ander 
beeld krijgen van bewoners die hier al lange tijd wonen. Het geeft mij de ervaring om bewoners op 
een andere manier te zien. Niet in een afhankelijke, zorgvragende setting, maar in een setting waar ze 
echt zichzelf zijn en genieten van de muziek. Zelfs bewoners van wie je het niet zo snel verwacht, 
zitten op een gegeven moment uit volle borst mee te zingen.”.  
 
                     Stilletjes zit ze in een hoekje op haar kamer. Ze is niet meer de vrouw die ze vroeger was.  
                     De vrouw die ze ooit was, is vergleden met de uren, verjaard met de minuten, gekrompen  
                     met de tijd. Maar vanmiddag, vanmiddag klinkt de muziek die ze zo goed kent. De klanken  
                     van vroeger verwelkomen haar; de lachende, zingende, dansende vrouw. De vrouw die ze  
                     ooit was leeft nog in haar. Haar dochter verwondert zich: “Als ze op haar kamer zit, lijkt ze  
                     soms net een dood vogeltje. Nu zie ik haar enthousiast meedoen en denk ik: dát is mam  
                      van vroeger! Mam gaat weer met de muziek mee.”  
 

 
Vooruitbl ik 2019  
We verwachten dat we in 2019 voortbouwen op de basis die we in 2018 gelegd hebben met een 
bereik van ruim 9.000 ouderen. Met deze basis kunnen we nog breder inzetten op professionalisering 
en groei, zodat nog meer ouderen op hun eigen wijze mee kunnen doen. Want dat is waar we voor 
staan: ‘vergrijzen op eigen wijze’.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor nu,  Oogjes dicht,  snavelt jes  toe  


