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1.

Over	
  Stichting	
  De	
  Tijdmachine	
  

Ontstaan	
  
Stichting De Tijdmachine gaat uit van de gedachte dat het niet zo kan en mag zijn dat mensen in
hun leven interesses hebben die vervolgens als sneeuw voor de zon verdwijnen wanneer ze in een
woonservicecentrum of verzorgingstehuis terecht komen. Toch is het activiteitenaanbod vaak niet
zo gevarieerd als de interesses van de bewoners. De ouderen zijn dusdanig gewend aan het huidige
aanbod dat zij, wanneer hen gevraagd wordt naar interesses, veelal onderdelen van het bestaande
activiteitenprogramma noemen. Dit terwijl er ook andere vragen en behoeften spelen. Om deze
naar de oppervlakte te halen is het idee van de Tijdmachine ontstaan.

Doel	
  
Stichting De Tijdmachine heeft als doel:
Het omhooghalen van daadwerkelijke wensen en interesses van mensen en deze
verbinden aan mogelijkheden in het heden, door gebruik te maken van Tijdmachines.
De wensen en interesses van ouderen in en om zorgcentra worden omhoog gehaald door middel van
jaren 60-kamers en worden vervolgens verbonden aan het activiteitenprogramma en maatjes.
Of, door een tijdmachine te bouwen, de bewoners van een herstructureringswijk mee te nemen
naar de toekomst en te vragen hoe de wijk er over 10 jaar uit moet komen te zien. Antwoorden
worden verbonden met de ontwikkelaars van woningbouwcoöperaties en gemeenten.
Stichting de Tijdmachine maakt verbinding tussen mensen, uitvoering en beleid.

Doelgroep	
  
Stichting De Tijdmachine richt zich op verschillende doelgroepen waaronder ouderen, jongeren,
mensen met een beperking of zonder beperking, vrijwilligers uit de wijk of juist het bedrijf op de
hoek – iedereen is binnen de projecten van Stichting De Tijdmachine van harte welkom om een
bijdrage te leveren.
Binnen ieder project is er bijzondere aandacht voor de groep mensen die soms moeite heeft om
mee te doen. Deze groep heeft vaak een extra zetje nodig om in beweging te komen. Op deze
manier wordt ook voorkomen dat veelal dezelfde mensen betrokken zijn (bijvoorbeeld in de wijk bij
inspraakbijeenkomsten) terwijl er veel meer wensen, behoeften en kansen zijn.
Vrijwilligers behoren tot de doelgroep van De Tijdmachine.
Stichting De Tijdmachine traint en ondersteunt de vrijwilligers bij hun werkzaamheden. Deze
werkzaamheden zijn met name gericht op het benaderen en betrekken van de groep mensen die,
om wat voor reden dan ook, moeite heeft om mee te doen. De Tijdmachine richt zich op de
volgende vrijwilligers:
- traditionele vrijwilligers;
- vrijwilligers die zich flexibel, bijvoorbeeld eens per kwartaal, in willen zetten;
- maatjes die hun hobby een paar keer per jaar willen delen met iemand met dezelfde hobby.
Motivatie en perspectief van deze subgroepen verschilt. De ondersteuning is hierop gebaseerd.

Uitganspunten	
  in	
  de	
  werkwijze	
  
Stichting De Tijdmachine zet projecten op voor verschillende doelen, doelgroepen en
opdrachtgevers. Dit gebeurt op basis van de eigen kracht en zelfredzaamheid van de deelnemers en
vrijwilligers. Hun vraag/behoefte staat centraal. Vuistregels voor projecten/aanpakken zijn:
§
projecten zijn voor iedereen toegankelijk en laagdrempelig;
§
projecten zijn gericht op meedoen, er is een actieve rol voor de deelnemers;
§
projecten worden gedragen door vrijwilligers;
§
er is een diverse groep deelnemers, waarbij groepsvorming wordt voorkomen;
§
projecten zijn leuk en uitdagend;
§
projecten bieden veiligheid, en ze zijn gebaseerd op vertrouwen en respect;
§
de deelnemers ontlenen er trots aan;
§
er zitten prikkels in welke persoonlijke groei stimuleren en ze zijn grensverleggend.
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Duurzaamheid	
  
Stichting De Tijdmachine werkt in al haar projecten en aanpakken aan verduurzaming.
De directe omgeving wordt actief betrokken en toegerust om het betreffende project in de
toekomst zelf uit te kunnen voeren. De Tijdmachines kunnen op deze manier, ook na het
opstartproject, met regelmaat worden ingezet. Voor noodzakelijke professionele inzet die zorgt
voor continuïteit en kwaliteit worden partijen uit de lokale context benaderd. Deze partijen bedden
het project zoveel mogelijk in binnen de reguliere werkzaamheden. Een voorbeeld hiervan is dat
activiteitenmedewerkers van zorginstellingen, op termijn, met behulp van vrijwilligers
De Tijdmachine gaan uitvoeren.

2.

Heden	
  

De	
  Tijdmachine	
  voor	
  ouderen	
  
De Tijdmachine is een mobiele kamer, ingericht door jongeren en vrijwilligers, in de stijl van de
jaren 60. In deze kamer stappen ouderen onder begeleiding van jongeren en vrijwilligers terug in de
tijd. Gevoelens, interesses en ervaringen worden teruggehaald, herbeleefd en gekoppeld aan
mogelijkheden in het heden.
Jongeren en vrijwilligers gaan op basis van drie vragen in gesprek met de ouderen:
1) Wat deed u in de jaren 60?
2) Wat vond u leuk om te doen?
3) Wat zou u nog steeds wel willen doen?
De uitkomsten worden gebundeld en gekoppeld aan het activiteitenprogramma. Wanneer er
maatjes nodig zijn om een wens in vervulling te laten gaan, wordt er een speciale match gemaakt
op basis van gemeenschappelijke hobby en interesse.
De Tijdmachine verbindt jong en oud, zorgt voor een leuke middag, een beter begrip voor de
behoeften van de ouderen en een passender aanbod van activiteiten. Met het intensief betrekken
van jongeren en vrijwilligers ontstaat er verbinding tussen leefwerelden.

Huidige	
  stand	
  van	
  zaken	
  De	
  Tijdmachine	
  voor	
  ouderen	
  
Zorgpartijen	
  
Op dit moment zijn er verschillende zorgpartijen o.a. in Brabant en Drente die aan het onderzoeken
zijn of ze De Tijdmachine kunnen inbedden als project in de eigen organisatie.
Amstelring uit Amsterdam heeft deze keuze al gemaakt en wil beginnen met een project voor 10
van haar locaties. Er is door alle partijen gewerkt aan een projectplan waarin Amstelring, Woonz BV
en Stichting De Tijdmachine gezamenlijk 33% van de financiering van het project voor hun rekening
nemen. Afhankelijk van de deelname van fondsen start dit project in het vierde kwartaal van 2013.
Daarnaast wordt er door Sigra (Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam)
onderzocht of het mogelijk is om er met steun van de gemeente Amsterdam in een later stadium
een stadsbreed project van te maken. Het project bij Amstelring wordt als voorbeeldproject
gebruikt, medewerkers van andere instellingen worden uitgenodigd en op de hoogte gehouden van
ontwikkelingen.

Samenwerking	
  Stichting	
  De	
  Tijdmachine	
  en	
  Woonz	
  BV	
  	
  
Sinds 2013 werken Stichting De Tijdmachine en Woonz BV samen. Woonz BV ondersteunt de
stichting door het bieden van ondersteuning in PR, financieel en ze neemt een gedeelte van de
uitvoering op locatie voor haar rekening door hier eigen personeel op in te zetten. In ruil hiervoor
worden ze meegenomen in persuitingen en kunnen ze (enkel met goedkeuring van de betreffende
partijen) gebruik maken van foto’s en video’s van De Tijdmachine op locatie, met vermelding van
Stichting De Tijdmachine.
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Onderzoek	
  
Er is contact gelegd met De Leyden Academie die geïnteresseerd is in een vitaliteitsonderzoek
gekoppeld aan het project bij Amstelring. Zij hebben echter geen budget meer beschikbaar voor
onderzoek. Op dit moment wordt onderzocht of er onderzoekssubsidies beschikbaar zijn.
Tevens is Stichting De Tijdmachine benaderd door KHLIM-QUADRI GEZ. Dit is een
onderzoeksinstituut en onderdeel van de Associatie K.U.Leuven (samenwerkingsverband tussen
Universiteit Leuven en verschillende hogescholen in Vlaanderen), dat onderzoek doet naar innovatie
in ouderenzorg. Ze zijn zeer geïnteresseerd in het project en zien mogelijkheden om onderzoek te
doen. In september 2013 vindt er overleg plaats om de mogelijkheden door te nemen.
Daarnaast wordt onderzocht hoe Stichting De Tijdmachine in te zetten is in de herstructurering van
wijken en het inrichten van welzijnsondersteuning in wijken. Hiervoor zijn de eerste contacten in
juli 2013 gelegd.

SWOT	
  Stichting	
  De	
  Tijdmachine	
  
Externe analyse

Interne analyse
Sterke punten

Kansen

Innovatief

Toenemend aantal ouderen

Gebaseerd op bewezen aanpak

Kanteling WMO, en meer vraaggestuurd
werken

Ideëel oogpunt en geen winstoogmerk

Veel positieve reacties vanuit verschillende
zorgpartijen

Praktisch en concreet
Flexibel
Werkt samen
Spreekt tot de verbeelding
Heeft al een van de grooste
zorgaanbieders in Amsterdam als klant
Wordt gesteund door het bedrijfsleven
Zeer lage overhead
Kwaliteitsplan
Groot netwerk van professioneel werkende
zelfstandigen
Zwakke punten

Bedreigingen

Jonge en kleine organisatie

Kopieerbaar (kwantitatief)

Nog geen naam opgebouwd

Bezuinigingen op het gebied van welzijn

Zonder toekenning subsidie geen
financiële ruimte om projecten te starten

Geen fondsen meer kunnen vinden voor de
opstart van tijdmachines op nieuwe locaties.

Doordat de Stichting actief is een veel
verschillende gemeenten kan het bij
nieuwe projecten lastig zijn om in korte
termijn bekend te worden met de lokale
context.
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3.

Toekomst	
  

Zelfs voor Stichting De Tijdmachine is het onmogelijk om een compleet uitgewerkt beeld te
hebben van de toekomst. Hieronder beschrijven wij het beeld, soms globaal en soms specifiek,
van De Tijdmachine in 2016.

Samenwerking	
  	
  
§
§

Stichting De Tijdmachine is de partner op het gebied van vraagsturing in het welzijn van
ouderen.
Stichting De Tijdmachine heeft partners (gemeenten, belangenbehartigers,
welzijnsorganisaties en woningbouwcoöperaties) gebonden, er zijn basis afspraken gemaakt
en er wordt in de uitvoering actief en integraal samengewerkt.

Personeel	
  	
  
§
§

Stichting De Tijdmachine neemt geen personeel in dienst maar huurt zelfstandigen op
projectbasis in;
Voor deze zelfstandigen biedt de Stichting de mogelijkheid om BHV en EHBO cursussen te
volgen en bij te houden.

Werkwijze	
  en	
  taken	
  
§
§
§
§
§

Stichting De Tijdmachine start Tijdmachines binnen verschillende gemeenten. Het doel is
altijd dat de aanwezige partijen in het project leren om op termijn het project zelf (of met
minimale ondersteuning) te draaien;
De projecten van de Tijdmachine richten zich minimaal voor 70% op mensen met een
afstand tot meedoen.
Burgerkracht is / wordt gestimuleerd, meer bewoners hebben zorg voor elkaar
(wederkerigheid);
Er is een vrijwilligersmethodiek en –structuur ontwikkeld die makkelijk overdraagbaar en
aan te passen is aan de verschillende lokale contexten;
Er zijn twee nieuwe innovatieve projecten ontwikkeld over hoe De Tijdmachine ook voor
andere doelgroepen ingezet kan worden (verbreding).

Organisatie	
  
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Het belang van de bewoner(s), de daarop gebaseerde missie liggen ten grondslag aan de
opzet en de werkzaamheden van De Tijdmachine, de bewoners zijn altijd het vertrekpunt;
De Tijdmachine is zich bewust van haar eigen kracht en heeft zich ontwikkeld tot een open,
sociale en lerende organisatie;
Minimaal de helft van de inkomsten komen uit de markt, subsidies van lokale overheden dan
wel bijdragen van het bedrijfsleven en zorginstellingen. De andere helft wordt bijgedragen
door fondsen;
De organisatie is plat, dwz. er is direct contact tussen projectleiding en andere
opdrachtnemers van de stichting;
De organisatie kan snel en proactief inspelen op de steeds veranderende omgeving;
Stichting De Tijdmachine verdiept zich continu in de actuele stand van zaken op het gebied
van innovatie in de ouderenzorg;
Stichting De Tijdmachine waarborgt een eigen identiteit en zet zich neer als dé partner daar
waar het gaat om vraaggestuurd werken op het gebeid van welzijn in de ouderenzorg;
De meerwaarde van De Tijdmachine is breed bekend en bewijsbaar middels praktisch
onderzoek naar de effecten van haar projecten. Er is een monitor- en evaluatiemodel
beschikbaar dat standaard wordt ingezet t.b.v. effect- en kwaliteitsmeting;
De Stichting heeft een ANBI.

Financiën	
  
§
§

De organisatie is financieel gezond;
Ca. 20% van de inkomsten wordt verkregen uit andere bronnen dan de huidige (werken naar
hybride model);
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§

PR	
  

De middelen in de Stichting worden, waar mogelijk, ingezet om door te innoveren in het
opzetten van nieuwe aanpakken of verbetering van bestaande aanpakken.

	
  
§
§
§

Er is een overzichtelijke website met informatie over de organisatie en haar projecten. Er
wordt veel gebruik gemaakt van foto en film;
De Tijdmachine is actief op Linkedin, Twitter en/of Facebook;
Er is aandacht voor De Tijdmachine in zowel lokale als landelijke media.

Projectniveau	
  
Aanpak De Tijdmachine voor ouderen in 2016:
§
§
§
§

Er zijn ten minste 8 gemeenten in Nederland waar Tijdmachines rondtrekken langs
woonservicecentra. Ook is Stichting De Tijdmachine actief in België (eventueel in
samenwerking met KHLIM-QUADRI);
Er is onderzoek gedaan naar het effect van De Tijdmachine op vitaliteit en welzijn van
ouderen;
De Tijdmachine wordt ondersteund door betrokken organisaties waaronder Woonz BV, maar
ook door andere spelers actief op de ouderenmarkt;
Financiering gaat volgens een zgn. hybride model: 50% uit de markt en 50% van fondsen.

Voor Stichting De Tijdmachine is essentieel om haar maatschappelijke waarde, dwz. de effecten
van haar activiteiten, inzichtelijk te maken. Vanwege dat belang en de complexiteit van het
onderzoeken ervan, is dit een van de prioriteiten van de Stichting. Vanaf het eerste project worden
actief de mogelijkheden onderzocht voor:
§
§
§

Effectenarena: In de ontwerpfase worden de verwachte effecten benoemd van een project,
interventie en / sociale activiteit. Dit maakt dat expliciet(er) wordt stilgestaan bij
vooronderstellingen, werkwijzen en doelstellingen;
Social return on Investment: Onderzocht wordt of het beoogde rendement van het beleid
behaald;
Narratieve methode: effecten van sociaal beleid en sociale activiteiten worden in beeld
gebracht middels het vertellen van verhalen door betrokkenen en de analyse daarvan.

Verbreding	
  
Onderzoek naar meerwaarde in trajecten als:
§
§

De Tijdmachine in herstructureringsprojecten (inrichting), hoe wil men dat de wijk er over
10 jaar uitziet? In opdracht van woningbouwcoöperaties en gemeenten;
De Tijdmachine in welzijns- en wijkactiviteiten (sociaal) wat wil men dat er allemaal te
doen is in de wijk over 1-3 jaar? In opdracht van welzijnsorganisaties en gemeenten.

Stichting De Tijdmachine trekt de komende drie jaar uit om maximaal toekomstbestendig te worden
en een stevig fundament te leggen voor uitbreiding, doorontwikkeling en innovatie.

4.

Routebeschrijving	
  

Hoe komen we bij ons beeld van de Tijdmachine in 2016? Hiervoor heeft Stichting De
Tijdmachine een globale routebeschrijving gemaakt.
Het ontwikkelingsproces wordt voortdurend op visie en doelen geijkt (stip op de horizon). Het krijgt
al werkend vorm en inhoud. Hierbij is een gezond stuk pragmatisme noodzakelijk. Hoewel er
resultaatdoelen zijn gesteld voor 2016, blijft er sprake van een continu proces van verbetering en
ontwikkeling. Periodiek vinden er evaluaties plaats tussen het bestuur en de projectleider en wordt
het project (zo nodig) bijgesteld. In de uitvoering van de verschillende projecten zijn er regelmatig
evaluatie- en bijstuurmomenten met de opdrachtgever, inhoudelijk en organisatorisch, maar ook op
het gebied van de samenwerking. Zo blijft Stichting De Tijdmachine een organisatie in beweging.
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De planning kan alleen op hoofdlijnen worden aangegeven. Immers, veel van de activiteiten zijn
afhankelijk van gezamenlijke invulling (partners en bewoners).

Derde	
  en	
  vierde	
  kwartaal	
  2013	
  
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Start van project De Tijdmachine voor tien zorglocaties in Amsterdam;
Bijhouden logboek met ervaringen.
In samenwerking met de Sigra de mogelijkheden verkennen voor een Amsterdam-breed
project;
Samen met ArmaliaZorg het verkennen en in kaart brengen van een project voor
zorglocaties in Brabant;
Het in kaart brengen van de mogelijkheden voor onderzoek naar de effecten van
De Tijdmachine;
Het in kaart brengen van de mogelijkheden om de Tijdmachine te verbreden naar
werkwijzen voor welzijn in de wijk en herstructurering;
Het opzetten van PR, website, LinkedIn, Facebook, persberichten, etc.;
Onderzoeken waar de cursussen voor de uitvoeders (BHV en EHBO) ingekocht gaan worden;
Aanvragen ANBI.

Jaar	
  2014	
  
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Openingen en het draaien van de Tijdmachine op tien locaties in Amsterdam;
Het uitnodigen van mogelijke toekomstige partners en sponsors bij openingen;
Start met een Amsterdam-breed project;
Start van een onderzoek gekoppeld aan de uitvoering op tien locaties of in het Amsterdam
brede project;
Start van cursussen voor uitvoerders;
Start van het project in Brabant en op minimaal één andere regio;
Gericht de Tijdmachine opbouwen bij landelijke bijeenkomsten (congressen en
themabijeenkomsten) om zo te zorgen voor extra bekendheid en netwerk;
Start met een project op het gebied van welzijn in de wijk of als onderdeel van een
herstructurering.
Maken van een sponsorwervingsplan en onderzoek naar de mogelijkheid van crowdfunding
voor het uitbrengen van een boek over De Tijdmachine.
Schrijven van een boek over De Tijdmachine dat ingaat op vertelkunst, methodiek,
stappenplan en onderzoeksresultaten.

Jaar	
  2015	
  
§
§
§
§

Start van vijf nieuwe Tijdmachineprojecten voor ouderen;
Afronden van het Amsterdam-breed project als uitvoerder, maar betrokken blijven als
adviseur op afstand;
Uitgeven van een boek over de Tijdmachine;
Uitbreiden en verbreden van de inzet van de Tijdmachine op het gebied van welzijn in de
wijk en herstructurering en hier ten minste één project in starten.
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