
Uitreiking Jo Vissser Award 2019 aan programmamanager Machteld van der 

Meij van het project Jonge Rotten  

 

Wat een feest om hier te zijn. Als voorzitter van het Jo Visserfonds kan ik me geen 

betere plek voorstellen op dit moment. 

 

Daar waar oud en jong elkaar ontmoet; en niet zomaar ontmoet; maar met het doel om 

van elkaar te leren. Als Jo Visserfonds hebben we de slogan ‘Vaardig jong, waardig oud’. 

Dus hoe passend is deze bijeenkomst wel niet! 

 

Voordat ik over ga tot onze overwegingen om onze prijs toe te kennen aan de Jonge 

Rotten, nog wat over ons fonds. En vooral over Jo Visser. 

Want er zullen hier mogelijk niet veel mensen aanwezig zijn die weten wie zij was. Zij 

heeft een heel belangrijke rol gespeeld in de vormgeving van zorg voor ouderen en 

andere behoeftigen zoals dat toen heette. Als ik Zonnehuizen zeg gaat bij u misschien 

een lampje branden. Jo Visser stond aan de wieg van de verpleeghuiszorg in Nederland 

in 1921 en richtte samen met anderen Vereniging Het Zonnehuis op. Zij was een 

voorvechtster van waardige zorg voor chronisch zieken; mensen die niet langer thuis 

konden wonen en afhankelijk waren van permanente intensieve zorg. Voor hen wilde zij 

een thuis creëren in de vorm van een Zonnehuis. Via jaarmarkten, zangkoren, collectes 

en propagandafilms werd er geld opgehaald. 

En met resultaat; want bijna 100 jaar later zijn er nog steeds Zonnehuizen, net als vele 

andere verpleeghuizen.  

 

Het Jo Visserfonds komt voort uit al die centen die zijn opgehaald in de loop van jaren 

voor waardige ouderenzorg. Waarbij wij ons als hedendaags fonds richten op de 

ontmoeting tussen jong en oud met als doel waardige zorg te realiseren. Als voorzitter 

ben ik trots op ons gedachtegoed van bijna 100 jaar oud; 

Om deze historie te memoreren is in 2012 gemeend om een speciale prijs in het leven te 

roepen om Jo Visser te eren. Deze wisselbokaal in de vorm van een pauw staat voor trots 

en waardigheid en gaat gepaard met een geldprijs van 5.000 euro. Hiermee wordt een 

project ondersteunt dat bijdraagt aan betere kennis en beeldvorming over de 

ouderenzorg. Met andere woorden: vaardig jong, waardig oud!  

Dit jaar doen we daarbij net even anders als andere jaren. We belonen niet het werk wat 

al gedaan is, maar willen juist onze award inzetten als stimulansprijs voor een project dat 

past bij onze ambitie om waardevolle ontmoetingen tussen jong en oud te faciliteren.  

 

Samen met onze partner Leyden Academy on Vitality and Ageing en zorg- en 

onderwijspartijen werken wij  aan zinvolle projecten die zorgen voor meer goed 

opgeleide medewerkers in zorg en welzijn. Vorig jaar hebben wij de Jo Visser award 

uitgereikt aan een ervaringsdeskundige uit het onderwijsveld, die een eigen leergang in 

de ouderenzorg ontwikkeld heeft.  Dat is Mieke Hollander. Zij is helaas door ziekte 

verhinderd hier aanwezig te zijn om zelf te vertellen over haar project. Wij beloonden 

haar voor haar werk voor vernieuwing van het onderwijs in de zorg. Meer praktijk 

centraal, met elkaar leren én aandacht voor nieuwe ontwikkelingen in de ouderenzorg.  

Zij mocht het geld besteden aan een daarbij, en bij het Jo Viserfonds, passend doel. Zij 

heeft daarvoor de middelen ingezet om een nieuw keuzedeel voor het MBO te 

ontwikkelen en dat ook officieel erkend te krijgen. Daar zijn wij natuurlijk blij mee.  

 

Maar nu onze award 2019! 

Een stimulans om het project verder uit te voeren. Het Jo Visser fonds is blij dat zij 

samen met De Gruitpoort optrekt om jong en oud met elkaar in contact te brengen. 

Mooie spraakmakende projecten die niet alledaags zijn, maar wel over de alledaagse 

dingen van het leven gaan. Uit onderzoek blijkt namelijk dat met name langdurige 

contacten gebaseerd op wederzijdse belangen, het beste blijven hangen en positief 

beoordeeld worden. Dit jaar gaat de award naar iemand die zich net als boegbeeld Jo 



Visser op zeer creatieve wijze inzet om de maatschappij een beetje vrolijker te kleuren. 

En dat zien we hier ook vanmiddag; wat een energie en plezier.  

 

Dat vinden we helemaal passen in het voortbouwen op het gedachtengoed van Jo Visser. 

Daarom is het met veel plezier dat ik Machteld van der Meij als ons nieuwe boegbeeld in 

het zonnetje mag zetten. En ik overhandig haar graag zo direct het beeld en de geldprijs.  

 

Jenneke van Pijpen 

Voorzitter Jo Visser fonds 

 


