
Het generatiebegrip oefent een sterke aantrekkingskracht uit. In 
de pers wordt met de regelmaat van de klok een nieuwe generatie 
boven de doopvont gehouden, doorgaans in een poging om 
jongeren te karakteriseren.2 De term ‘millenniumgeneratie’ is er 
een in een parade van termen die gebruikt worden om de ‘jeugd 
van tegenwoordig’ te typeren. Andere populaire categoriseringen 
vandaag zijn: generatie y, generatie m, maar ook de einstein
generatie, dotcomgeneratie, de smsgeneratie of de Homo 
Zappiens. Die populariteit van het generatiebegrip is helemaal 
geen nieuw fenomeen. Een kleine tien jaar geleden had iedereen 
de mond vol van de NoLogogeneratie, de trendy lefties of 
generatie BoBo (bourgeois bohémien). De jaren 1990 waren dan 
weer de jaren van generatie x. En wie vlak na de Tweede Wereld
oorlog is geboren, wordt nog steeds beschouwd als een lid van 
de babyboom of de protestgeneratie.

Dergelijke categoriseringen zijn heel erg duidelijk en inspireren 
vandaag vooral trendwatchers tot allerhande leuk gevonden 
stijlbloempjes. Maar tegelijk kunnen heel wat kanttekeningen 
worden gemaakt bij een doorgetrokken categorisering in 
leeftijden. Per slot van rekening is leeftijd maar één aspect van 
iemands identiteit. De breuklijn tussen laag- en hooggeschoold 
bijvoorbeeld is veel ingrijpender dan de verschillen tussen 
jongeren en volwassenen.3

Intergenerationeel werken zien we als een andere manier om 
met generaties om te gaan, om leeftijdsstereotyperingen te 
doorbreken, en tegelijk om meer interactie tussen diverse 
generaties mogelijk te maken. Intergenerationeel werken is 
niet nieuw en helemaal geen ‘uitvinding’ van ons. Vandaag 
zetten almaar meer beleidsmakers en organisaties intergene-
rationeel werken bovenaan hun agenda. Zeker binnen het 
buurtwerk, maar ook binnen het jeugdwerk, de sociaal-artis-
tieke praktijk, de zorgsector en het sociaal-cultureel werk krijgt 
intergenerationeel werken enorm veel aandacht. Ook op het 
internationale niveau staat het thema volop in de belang-
stelling. Zo wordt 2012 het Europees jaar van de Intergenerati-
onele Solidariteit.4

Daarnaast voelen we ons vanuit de erfgoedpraktijk – als zorgers 

voor cultureel erfgoed dat van generatie op generatie wordt 
overgedragen – intuïtief erg aangesproken door het thema 
intergenerationaliteit. De link lijkt evident. Tot nog toe ontbrak 
echter iedere uitdieping van het thema in functie van de 
erfgoedpraktijk.

In het kader van het PRISMA-project heeft FARO een rapport 
gepubliceerd over intergenerationeel werken in de erfgoed-
sector.5 De voornaamste bevindingen uit dit rapport geven we 
weer in dit artikel. Meer bepaald staan we stil bij wat inter-
generationeel werken kan betekenen in de cultureel-erfgoed-
sector. Waar komt het begrip vandaan? Waarom staat inter-
generationeel werken vandaag zo in de belangstelling? En waarin 
schuilen precies de kansen voor cultureel-erfgoedorganisaties?

Het generatiebegrip
Generatie is zo’n begrip waarvan iedereen wel een idee heeft 
wat het betekent, maar waarvan een definitie niet zo gemak-
kelijk is. In het taalgebruik kan de term ‘generatie’ twee 
betekenissen dragen. Zo kan generatie een genealogische 
betekenis hebben. Generaties verwijzen dan naar de opeen-
volgende leeftijdsgroepen: kinderen, ouders en grootouders. 
In sociologische zin betekent een generatie een cohort: een 
groep mensen die in eenzelfde periode geboren zijn, die 
dezelfde historische gebeurtenissen en veranderingen op 
dezelfde leeftijd ondergaan en daarom ook eenzelfde waarde-
patroon zouden koesteren. Deze sociologische benadering van 
het begrip generatie is wellicht de meest gekende. Maar 
tegelijk roept ze, vooral bij pedagogen, heel wat bedenkingen 
op. Zoals hierboven vermeld, is leeftijd maar een aspect van 
iemands identiteit. Bovendien, en vooral, is onze samenleving 
meer dan een opeenstapeling van generaties die elkaar 
opvolgen. Ze is precies gevormd door de groei en kruising van 
al die generaties samen. Intergenerationeel werken komt erop 
neer dat we afstappen van de eenduidige, maar daarom ook 
wat beperkende, benadering van een generatie als een cohort. 
Bij intergenerationeel werken draait het om de interactie, 
dialoog en constante wisselwerking tussen opeenvolgende 
leeftijdsgroepen. 
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Waarom staat intergenerationeel Werken 
vandaag in de belangstelling?
De verhoudingen tussen de leeftijdsgroepen zijn op dit moment 
sterk aan het veranderen. Vanuit pedagogisch oogpunt was het 
vroeger vanzelfsprekend dat volwassenen hun kennis en 
ervaring doorgaven aan de jongeren, in het kader van cultu-
ralisatie- en/of socialisatieprocessen. Vandaag hebben vele 
jongeren zoveel toegang tot informatie, mogelijkheden en 
techniek, dat het minder vanzelfsprekend is om (groot)ouders 
op te volgen in waarden en normen, beroep, opleiding enz. 
Kinderen en ouderen delen niet meer hetzelfde toekomst-
perspectief. Bovendien heeft het informatie- en communicatie-
tijdperk de verhoudingen tussen jongeren en ouderen op een 
aantal domeinen omgekeerd: vele jongeren kunnen ouderen 
nog wat bijleren. Volwassenen van hun kant worden gestimu-
leerd om levenslang (bij) te leren.
Ook op familiaal vlak zijn er verschillende zaken aan het 
verschuiven. Door de toenemende levensverwachting krijgen 
we een sterke uitbreiding van het aantal generaties dat met 
elkaar samenleeft. Van een driegeneratiemodel zijn we vandaag 
geëvolueerd naar een viergeneratiemodel. Ook verliezen 
stereotype opvattingen over ouderen vandaag hun zeggings-
kracht: het beeld van de senior die achter de geraniums rustig 
zijn oude dag uitzit, strookt al lang niet meer met de realiteit. 
Almaar meer ouderen, vooral de jongsenioren, genieten volop 
van het leven en willen actief participeren aan de samenleving.

Wat kan intergenerationeel Werken betekenen?
De zich wijzigende verhoudingen tussen leeftijdsgroepen 
verklaren waarom intergenerationeel werken vandaag onder 
de aandacht is gekomen. Binnen het intergenerationeel werken 
zijn er drie verschillende benaderingen, die elk hun eigen 

klemtonen leggen en vaak ook in verschillende sectoren 
worden gebruikt.
Het was de Nederlandse gerontoloog Kees Penninx die het 
begrip ‘intergenerationeel werken’ lanceerde in Vlaanderen en 
Nederland. Het intergenerationeel werken paste hij vooral toe 
op het buurtwerk. Hij definieerde intergenerationele (buurt)
ontwikkeling als een proces waarbij op doelgerichte en samen-
hangende wijze ontwikkelingskansen van kinderen, jongeren 
en ouderen worden vergroot en de sociale infrastructuur in een 
gebied wordt versterkt.6 In concreto betekent dit dat in een wijk 
of buurt initiatieven worden opgezet waarbij mensen van 
verschillende leeftijden elkaar ontmoeten, hun kennis en 
ervaringen met elkaar uitwisselen, elkaar diensten bewijzen of 
samen opkomen voor een gemeenschappelijk belang. Het doel 
van die initiatieven is dat de betrokkenen elkaar beter leren 
kennen, respect krijgen voor elkaar en zo de leefbaarheid van 
de buurt wordt versterkt.
In België wordt intergenerationeel werken vooral in verband 
gebracht met intergenerationele solidariteit. Intergenera-
tionele solidariteit kan heel verschillend worden ingevuld, maar 
grofweg komt het erop neer dat men meer begrip en respect 
tussen verschillende generaties wil stimuleren. Vooral de 
Koning Boudewijnstichting heeft een belangrijke rol gespeeld 
in dit discours.7 Via allerhande oproepen heeft zij tussen 2006 
en 2008 een enorme stimulans gegeven aan allerlei projecten 
met als doel het oplossen van verdeeldheid in de samenleving 
en het promoten van begrip en respect tussen verschillende 
generaties. Die projecten bleken heel divers te zijn. Bijvoor-
beeld: jongeren leren ouderen werken met de computer, 
ouderen geven in een klas een uiteenzetting over hun eigen 
jeugdjaren, hangjongeren koken voor rusthuisbewoners of 
verschillende leeftijdsgroepen worden geconsulteerd bij de 
heraanleg van een plein.

Deze projecten blijken in de praktijk nauw aan te sluiten bij het 
intergenerationele buurtwerk van Kees Penninx. De twee 
benaderingen hebben met elkaar gemeen dat ze intergenera-
tioneel werken conceptualiseren als een manier om samenhang, 
solidariteit en duurzaamheid in de samenleving te bevorderen. 
Het verschil zit vooral in de reikwijdte van de projecten. De initi-
atieven vanuit de Koning Boudewijnstichting beperkten zich 
niet altijd tot één wijk of buurt, wat bij intergenerationeel 
buurtwerk natuurlijk wel het geval is.
In 2008 hebben de Vlaamse agoge Griet Verschelden en de 
Nederlandse sociaal wetenschapper Hans van Ewijk een kritisch 
essay geschreven over intergenerationeel werken in Vlaan-
deren en Nederland. Mede als reactie op het discours over inter-
generationele solidariteit en het intergenerationeel buurtwerk 
schuiven zij een andere, sociaal-culturele, benadering naar 
voren.8 In deze sociaal-culturele benadering betekent inter-
generationeel werken dat je (tijdelijke) ontmoetingen creëert 

se
pt

em
be

r 
20

11

77



tussen mensen en zo dialoog, samenwerking en samenspel 
bevordert. Door die ontmoetingen komen de betrokkenen in 
aanraking met waardepatronen en normen van anderen en kan 
zo de eigen handelingsbekwaamheid vergroot worden.

Ontmoeting, dialoog en de uitwisseling van waardepatronen 
… met deze ingrediënten lijkt de sociaal-culturele benadering 
heel erg op de twee bovenstaande benaderingen van inter-
generationeel werken. Toch zijn er enkele belangrijke verschil-
punten. De ontmoeting tussen verschillende leeftijdsgroepen 
kan uiteraard verrijkend zijn, zo stellen Verschelden en van 
Ewijk, maar het is niet aangewezen om jongeren en ouderen 
samen te brengen enkel en alleen omdat ze jong of oud zijn. 
Een sterk leeftijdsgerichte benadering heeft als risico dat het 
leeftijdscriterium net heel erg wordt versterkt en zo bepaalde 
clichés over jongeren en ouderen misschien nog worden 
uitvergroot. Een ander verschilpunt is dat intergenerationele 
ontmoetingen volgens Verschelden en van Ewijk niet noodza-
kelijk moeten leiden tot een gemeenschappelijk belang of een 
betere samenleving, wat bij het buurtwerk en het discours 
over intergenerationele solidariteit vaak het geval is. In de 
sociaal-culturele benadering betekent intergenerationeel 
werken net dat je de verschillen aanvaardt. Intergenerationele 
praktijken zijn hier gericht op het bevorderen van de dialoog 
en discussie en het leren omgaan met zingevings- en waarde-
patronen van anderen.
Het is duidelijk dat deze sociaal-culturele benadering veel 
diffuser en complexer is dan de twee andere benaderingen. 
Tegelijk geloven we dat ze heel wat mogelijkheden biedt voor 
erfgoedwerkers. We komen hier in een volgende paragraaf 
nog op terug.

Een voorbeeld van een sociaal-culturele benadering is het 
project ‘SHOWROOM ZB’ dat in 2007 plaatsvond in de 
stations wijk van Zeebrugge. Dit is een buurt waar vele mensen 
dagelijks passeren, maar waar weinig contact optreedt tussen 
bewoners en voorbijgangers. Het project had tot doel daar 
verandering in te brengen. Kunstenaar Jacques Charlier daagde 
de buurt uit om huisgevels om te vormen tot etalages. tapis 
plein vzw nam de rol van coach op zich en zocht naar de passies 
van de bewoners. 130 buurtbewoners, zowel jong als oud, 
dachten en werkten mee. Via tal van straatacties, honderden 
individuele gesprekken en tientallen buurthappenings zette 
tapis plein vzw de dialoog op met de buurt. Net voor de zomer 

werd het resultaat zichtbaar in de wijk: 130 monumentale licht-
kasten werden aan evenveel huisgevels opgehangen. Voorbij-
gangers kregen zo een beeld van wat er achter de gevels 
schuilgaat en hierdoor keek de voorbijganger eens door het 
venster naar de bewoner in plaats van omgekeerd.9

‘SHOWROOM ZB’ genereerde contacten tussen allerhande 
leeftijdsgroepen en droeg zo bij tot meer onderlinge betrok-
kenheid. Toch noemde het zichzelf geen intergenerationeel 
project. Dit toont aan dat intergenerationele ontmoeting ook 
via een omweg kan worden bereikt; zonder dat het als expliciet 
uitgangspunt gesteld wordt of het in grote bewoordingen naar 
het publiek gecommuniceerd wordt.10 Intergenerationele 
contacten blijken heel vaak het krachtigst als ze niet te veel van 
bovenaf worden gedirigeerd.

Waarom zouden erfgoedWerkers op 
intergenerationeel Werken kunnen inzetten?
Er zijn diverse redenen waarom erfgoedwerkers aandacht 
kunnen besteden aan intergenerationeel werken. De eerste 
blijkt uit voorgaande paragraaf: intergenerationeel werken is 
vandaag een belangrijk maatschappelijk thema. Erfgoed-
werkers staan niet geïsoleerd in de samenleving. Erfgoed kan 
fungeren als hulpmiddel voor diverse sociale ontwikkelingen 
en bijgevolg ook een hefboom zijn om de intergenerationele 
ontmoeting te versterken. Zeker de sociaal-culturele benadering 
van Verschelden en van Ewijk biedt volgens ons heel wat 
handvatten voor erfgoedwerkers die – vanuit een bemiddeling- 
of makelaarsfunctie – oog hebben voor diversiteit en die tradi-
tionele doelgroepbenaderingen eens vanuit een andere bril 
willen en durven bekijken.

Maar er is meer. Erfgoedwerkers staan er misschien niet 
specifiek bij stil, maar het erfgoedbegrip en het generatiebegrip 
zijn sterk met elkaar verbonden. In vrijwel alle definities van 
erfgoed is er wel een verwijzing naar opeenvolgende (lees: 
genealogische) generaties. De UNESCO-conventie uit 2003 over 
immaterieel erfgoed definieert erfgoed als iets dat van 
generatie op generatie wordt overgedragen, waarbij groepen 
en gemeenschappen dit erfgoed overdragen als antwoord op 
hun omgeving.11 Bij deze overdracht vindt een belangrijk socia-
lisatieproces plaats. Van sommige cultuurvormen krijgen we 
van kindsbeen af te horen ‘dit is cultuur met een kleine c’, ‘dit is 
kunst’ en dit is ‘kitsch’. Het is aan de volgende generaties om uit 
te maken wat zij met deze waarderingen zullen doen. Sommige 
zullen misschien zonder veel vragen worden overgenomen; 
andere cultuurvormen krijgen een andere betekenis, degra-
deren of worden opgewaardeerd.

Showroom ZB. © tapis plein.
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Intergenerationeel werken kan erfgoedwerkers helpen om die 
overdracht dynamischer en interactiever te maken. Het kan 
helpen om verschillende generaties met elkaar in dialoog te 
laten treden over de vraag waarom zij bepaalde cultuurvormen 
zo belangrijk vinden dat zij die willen koesteren en, vooral, om 
te duiden welke betekenissen en waardepatronen zij daarbij 
willen overdragen. De socioculturele benadering van 
Verschelden en van Ewijk kan daarom ook voor erfgoedwerkers 
perspectieven bieden. Bij deze auteurs draait intergenera-
tioneel werken precies om de omgang met zingeving en 
betekenissen, met de waarden en normen van anderen. Op die 
manier kan de intergenerationele dialoog ook een leerervaring 
opleveren voor de betrokkenen.

levenslang en levensbreed leren
Tot nog toe spraken we over intergenerationeel werken, en dit 
vanuit het perspectief van de erfgoedorganisatie. Maar wat 
brengt dat intergenerationeel ‘werken’ teweeg bij de betrok-
kenen? Het antwoord is: een intergenerationeel leerproces. 
‘Leren’ bedoelen we hier allerminst in de traditionele kennis-
overdrachtelijke zin, maar daarentegen in de meest brede zin: 
het gaat om iedere verandering die (onbewust) wordt teweeg-
gebracht in iemands denkkader, in het handelen, in de houding 
of in waarden of overtuigingen … 
De meerwaarde van intergenerationele leerprocessen kunnen 
we goed zien tegen het licht van het levenslang en levens-
breed leren. Dit thema staat vandaag hoog op de beleids-
agenda van allerhande nationale overheden en internationale 
instanties. Levenslang leren zal meer resultaten afwerpen als 
dit zowel gebeurt in een formele, een niet-formele als een 
informele context.

Met levenslang leren wordt doorgaans het leren van 
individuen bedoeld, van bij de geboorte tot de laatste 
levensfase. 
Met levensbreed leren bedoelen we het integreren van het 
formele (leerplicht onderwijs), het niet-formele (leren 
buiten de formele context van het onderwijs) en het 
informele leren (leren dat voortvloeit uit dagelijkse activi-
teiten in het gezin, onder vrienden, op het werk …). 
Levenslang en levensbreed hangen uiteraard met elkaar 
samen en kunnen elkaar versterken.

Binnen dit levenslang en -breed leren is de intergenerationele 
component bijna altijd direct of indirect aanwezig. Het 
uitgangspunt van levenslang en levensbreed leren is precies 
dat alle leeftijdscategorieën worden gestimuleerd om te leren 
en te blijven leren, maar heel vaak wordt ook gesteld dat 
generaties van elkaar kunnen leren. We moeten, zoals zonet al 
beklemtoond, dit leren niet voorstellen als een vorm van zuivere 
overdracht van kennis waarbij de oudere generaties aan de 
jongeren leren hoe het moet zijn. Binnen de opvoedkunde is er 
vandaag veel aandacht voor leren als een sociaal-constructief 
proces. Dit betekent enerzijds dat leren wordt beschouwd als 
een cumulatief proces, waarbij de lerende telkens voortbouwt 
op de kennis en ervaringen die er al zijn. Anderzijds is leren een 
collaboratief proces: door contact, discussie … met anderen 
komt men in aanraking met nieuwe kennis of vaardigheden.
De intergenerationele dialoog kan zo’n ervaringsgericht en 
interactief leerproces sterk stimuleren. Mensen van verschil-
lende leeftijden hebben vaak verschillende interesses, waarden 
en behoeften. Door andere leeftijdsgroepen te ontmoeten en 
ermee in dialoog te treden, kunnen zij heel wat kennis en 
vaardigheden of bepaalde attitudes van elkaar leren en zo 
samen een leerproces doormaken.

intergenerationeel Werken en leren in 
de praktijk
Allemaal goed en wel, maar hoe kunnen erfgoedwerkers die 
principes nu in de praktijk toepassen? Laten we eerst kijken hoe 
intergenerationeel werken vandaag concreet wordt ingevuld 
in andere sectoren. Een veelgebruikte methodiek in het 
buurtwerk, de welzijnssector en de sociaal-artistieke praktijk is 
het herinneringsproject: ouderen delen hun herinneringen of 
hun kennis over het verleden met jongeren en vervolgens 
verwerken beide groepen deze verhalen in een concreet en 
tastbaar resultaat. Bijvoorbeeld: in 2009 hebben een rusthuis 
uit Vorst, het atheneum van Oudergem en de projectvereniging 
Entr’Ages de handen in elkaar geslagen voor een theaterstuk 
met ouderen. Hiervoor interviewden de jongeren ongeveer 
honderd oudere Brusselaars over hun jeugd en hun opvat-
tingen over de jeugd van tegenwoordig. De resultaten van die 
interviews werden verwerkt in een theaterstuk, gebracht door 
enkele ouderen in kwestie en een klas van het atheneum.

De voorbije jaren zijn er tal van dergelijke herinnerings-
projecten geweest, waarbij de herinneringen en ervaringen 
van ouderen en jongeren werden verwerkt in een video-
dagboek, een tentoonstelling of een publicatie. Deze projecten 
blijken erg geschikt om een intergenerationele dialoog tot 
stand te brengen. Vele ouderen vertellen graag over vroeger 
omdat het ze goed doet dat er iemand naar hen luistert en 
belangstelling voor hun levensloop heeft. Voor de jongeren kan 
zo’n contact dan weer een intensieve leerervaring opleveren. 

Tijdens een ‘Verhalen van Vroeger’-bijeenkomst werd 
mevrouw repko (84) geïnterviewd door leerlingen van 
de derde klas VmBo over buurtwinkels van vroeger. 
© Amsterdam museum.
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Het verleden kan voor hen zo een gezicht krijgen, het wordt 
tastbaar en kan hen helpen zich te realiseren dat het verleden 
niet altijd zo veraf is. De kennis die de jongeren zo opdoen, zal 
veel langer bijblijven dan wanneer ze die voor een examen 
zouden instuderen.12

Het delen en verwerken van herinneringen is natuurlijk een 
heel dankbaar uitgangspunt voor erfgoedwerkers die een inter-
generationele werking willen uitbouwen. Toch kunnen er bij 
dergelijke herinneringsprojecten enkele valkuilen opduiken. 
Deze projecten hebben intergenerationaliteit als expliciet doel: 
ouderen en jongeren worden samengebracht omdat zij jong en 
oud zijn. Het leeftijdscriterium wordt hier heel sterk uitver-
groot, met als risico dat abstractie wordt gemaakt van andere 
identiteitskenmerken, wat uiteraard net niet de bedoeling is.13 
Zo zien we dat bij dergelijke projecten vaak alleen de jongsten 
en de oudsten worden aangesproken. De middengeneratie 
wordt vaak overgeslagen, terwijl ook volwassenen natuurlijk 
hun ervaringen en herinneringen kunnen delen met jongere of 
oudere leeftijdsgroepen. Daarbij komt nog dat erfgoedorgani-
saties de uitgangspunten van zo’n herinneringsproject niet 
altijd zomaar kunnen overnemen. Vaak gaat het om sociaal-
artistieke of welzijnsprojecten, waarbij het proces zeer 
belangrijk is. Het oprakelen, delen en bewerken van herinne-
ringen is hier vaak slechts het instrument om mensen samen 
te brengen. Uiteraard kunnen ook erfgoedorganisaties proces-
gericht te werk gaan, maar het spreekt voor zich dat elk inter-
generationeel initiatief een band moet hebben met de eigen 
missie en (erfgoed)werking.

Om deze redenen kan het, zeker voor erfgoedorganisaties, 
aangewezen zijn om eerst te vertrekken van een concrete 
situatie of thematiek en op basis daarvan een dialoog te facili-
teren tussen verschillende leeftijdscategorieën. Een mooi 
voorbeeld is het tentoonstellingsproject ‘Buurtwinkels’ van het 
Amsterdam Museum (2011). ‘Buurtwinkels’ wilde de geschie-
denis vertellen van de kleine middenstand in Amsterdam en 
ook de hedendaagse rol en functie van deze ondernemers 
belichten. Met dit project trad het Amsterdam Museum ook 
buiten de muren: in enkele wijken van de stad werden kleine 
tentoonstellingen op touw gezet. In deze buurtlocaties was 
telkens een presentatie te zien over het heden en verleden van 
de buurt en over de buurtwinkels in die omgeving. Tevens was 
er een programmering met een intergenerationele component. 
Er waren de ‘verhalen-van-vroegerbijeenkomsten’ waar 
scholieren en ouderen met elkaar in gesprek gingen over de 
buurt van vroeger en nu. Deze intergenerationele gesprekken 
leverden niet alleen extra informatie op over de buurtwinkels 
van vroeger en nu, ook vormden zij een mooie verdieping van 
het bestaande aanbod en verstevigden zo het maatschappe-
lijke draagvlak voor het hele project.

Ouderen en jongeren kunnen ook samen een leerproces 
doormaken, waarbij volwassenen van kinderen leren en 
kinderen van volwassenen. Dit was het uitgangspunt van De 
Grote Teletijdshow, een spelconcept dat in 2008 werd 
ontwikkeld door Groep T voor Nintendo We.14 Het is de bedoeling 
dat kleinkinderen en grootouders dit spel samen spelen en 
vragen beantwoorden over idolen van vroeger en nu, over oude 
en nieuwe televisieprogramma’s, over historische gebeurte-
nissen en hedendaagse trends. De jongeren leren met dit spel 
op speelse manier inzicht verwerven in de kennis van hun 
grootouders. Ouderen van hun kant krijgen een inzicht in de 
leefwereld van hun (klein)kinderen. Tegelijk ontwikkelen zij een 
aantal digicompetenties en krijgen ze een positievere attitude 
tegenover de digitale maatschappij. De deelnemers moeten in 
een bepaald onderdeel ook van elkaar raden welk antwoord ze 
zullen geven. Door op die manier met elkaar in interactie te 
gaan, wordt de leerervaring nog versterkt.
Aan dit spel ging een gebruikersgecentreerd ontwikkelings-
proces vooraf. Dit wil zeggen dat kinderen en ouderen al van bij 
het begin betrokken werden in de ontwikkeling ervan. In een 
eerste fase hielden tien kinderen en ouderen gedurende één 
week een dagboek bij, waarin ze hun algemene interesses en 
interactie met technologie beschreven. Zo kon een beeld worden 
gevormd van het doelpubliek en hun interesses. Vervolgens 
werden tien sessies georganiseerd, waarbij tien duo’s van een 
kind en een oudere elk een spelconcept bedachten waarin hun 
beider interesses verwerkt zaten. Die spelideeën werden dan 
verder uitgewerkt tot een spelconcept. Belangrijk was dat alle 

De Grote Teletijdshow. GroepT.
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leden van het ontwikkelingsteam deze sessies mee volgden en 
begeleidden: niet enkel de onderzoekers dus, maar ook ontwik-
kelaars en de vormgevers. Op die manier werden aan het team 
ook een aantal intergenera tionele vaardigheden bijgebracht.

De ontwikkeling van zo’n computergame is natuurlijk erg hoog 
gegrepen. Toch kunnen de uitgangspunten van De Grote 
Teletijdshow ook relevant zijn voor erfgoedwerkers die een 
intergenerationeel erfgoedproduct willen realiseren:

— ga in op de ervaring en leefwereld van alle betrokkenen, door 
bijvoorbeeld vragen te stellen over zowel historische gebeur-
tenissen als hedendaagse trends; door gebruiksvoorwerpen 
van vroeger te confronteren met hedendaagse equivalenten; 
door te peilen hoe verschillende groepen een stuk erfgoed 
ervaren of beleven …;

— het spel is een belangrijk product om een leerproces te 
vergemakkelijken: spelvormen ontwikkelen namelijk de 
aanpasbaarheid en de verbeelding, het creatief en probleem-
oplossend denken van kinderen én volwassenen;

— het spel stimuleert ook de onderlinge interactie: de 
deelnemers treden met elkaar in dialoog, discussiëren met 
elkaar, wat het leerproces nog versterkt;

— werk gedifferentieerd: zorg voor een mix aan soorten infor-
matie, materialen en/of methodes die telkens andere 
inspanningen vragen van mensen en een beroep doen op 
verschillende soorten ‘intelligenties’ (visueel, verbaal, 
motorisch, muzikaal …). Zo verhoog je de kans dat iedereen 
op een manier wordt aangesproken waar hij of zij zich 
comfortabel bij voelt;

— betrek je doelpubliek al van bij het begin bij de ontwikkeling 
van het product. Alleen zo kun je je ervan verzekeren dat het 
voldoende inspeelt op de ervaring en kennis van de verschil-
lende leeftijdsgroepen.

Rewind & fast foRwaRd
Er zijn uiteraard nog vele andere mogelijkheden voor erfgoed-
werkers om intergenerationeel te werken. In het rapport 
Rewind en Fast Forward geven we nog een aantal insteken en 
praktijkvoorbeelden van hoe erfgoedwerkers in de openbare 
ruimte intergenerationeel kunnen werken en hoe zij binnen 
een familiale context de intergenerationele dialoog en weder-
zijdse beïnvloeding nog kunnen versterken. De mogelijkheden 
blijken enorm divers. Want samen dingen doen en beleven, 
samen leren en leren van elkaar, elkaar helpen en ondersteunen 
… is van en voor alle leeftijden!
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