
Het Erasmus+ project "Slim tegen leeftijdsdiscriminatie" (SAA) (januari 2022 - juni 2024) wil 
bijdragen aan een betere sociale integratie van ouderen door een educatief spel te 
ontwikkelen. Dit spel zal de deelnemers inzicht geven in de leefwereld van ouderen die met 
discriminatie en uitsluiting te maken hebben of dreigen te krijgen. Het zal bijdragen aan de 
ontwikkeling van inlevingsvermogen, omgaan met het anders-zijn en maatschappelijke 
betrokkenheid.

Negatieve houdingen over het ouder worden maken het leven gemiddeld 7,5 jaar korter.

Leeftijdsdiscriminatie wordt in dit project gedefinieerd als stereotypering, vooroordeel en 
discriminatie op grond van leeftijd. Deze vorm van discriminatie heeft een enorme invloed op de 
samenleving. Het beïnvloedt de manier waarop we onszelf zien en de mogelijkheid om na te 
denken over wat andere personen (jonger of ouder) kunnen bijdragen aan de samenleving. Het 
heeft dus invloed op de gezondheid, het welzijn, de levensverwachting en ook economische 
gevolgen . Studies tonen aan dat dit soort negatieve houdingen het leven met gemiddeld 7,5 jaar 
kan verkorten.

Mensen motiveren om na te denken over hun eigen negatieve vooroordelen over ouderdom en 
hen beschermen tegen neerbuigende houdingen en praktijken, is het hoofddoel van ons project. 

ERVARING VERVEELT
NOOIT

Waarom?

Het “Slim tegen leeftijdsdiscriminatie” (Smart Against Ageism - SAA) project wil een online spel 
uitbrengen dat de spelers bewust maakt van leeftijdsdiscriminatie. Het spel wil de spelers inzicht 
geven in de belevingswereld van mensen die met leeftijdsdiscriminatie te maken hebben, 
bevorderen van inlevingsvermogen, verdraagzaamheid, respect en maatschappelijke 
betrokkenheid.

Hierdoor zal het SAA-project helpen het beeld van ouderen als volwaardige burgers in ere 
herstellen en belemmeringen voor hun deelname aan de samenleving weg te nemen.

1 World Health Organization. Ageing: Ageism. Published on: 18 March 2021. Available at: 
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/ageing-ageism 

Wat?



Het SAA educatieve spel zal zich richten op de behoeften van vrijwilligers, zorgprofessionals, 
mantelverzorgers, personeel met verschillende professionele achtergronden (conciërges, 
maatschappelijk werkers) en familieleden van ouderen. 

Bovendien wil het project organisaties in het sociale domein, onderwijs-, gezondheids- en 
zorgsector benaderen, samen met onderzoeksorganisaties en beleidsmakers.

Voor wie?

Een interactief leerplatform, een educatief spel en begeleidend materiaal zullen beschikbaar 
worden gesteld voor informeel leren.

Het compendium "Antwoorden op leeftijdsdiscriminatie" verzamelt persoonlijke ervaringen 
om met leeftijdsdiscriminatie en strategieën om te gaan.
Een interactief leerplatform met het SAA spel als uitgangspunt in combinatie met 
begeleidend materiaal voor trainers in de volwasseneneducatie.
Een toolkit voor trainers, met inbegrip van een leerplan en een trainershandleiding met 
instructies voor het gebruik van het spel.
Aanbevelingen over de manier waarop het gebruik van het spel en het leerplatform kan 
worden vergemakkelijkt en empathie kan worden getoond voor slachtoffers van 
leeftijdsdiscriminatie.
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Resultaten

Aan het project nemen zeven organisaties uit zes Europese landen deel:

Partners

Europese 
coördinatie: Partners:

ISIS Institut für 
Soziale 

Infrastruktur 
gGmbH

(Duitsland)

SHINE 2Europe, LDA
(Portugal)

AGE PLATFORM EUROPE 
(België)

AFEdemy, Academy on 
Age-Friendly Environments 

in Europe BV 
(Nederland)

Alzheimer Bulgaria 
Association
(Bulgarije)

EAEA, European Association 
for the Education of Adults 

(België)

ASOCIACIJA SENJORU 
INICIATYVU CENTRAS

(Litouwen)

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud 
geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel 
wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.


