
Eindverslag  

Pilot: Vinden, betrekken en versterken 

migrantenouderen in Dordrecht 
      

Neli Soares (Internos) en Nita van Veluw (JSO). 
 

  

 
 
 

 
 

Periode: november 2021 tot en met december 2022 



Eindverslag: Zoeken, vinden en betrekken migrantenouderen Dordrecht 2022 1 

Inhoud 

 
Overzicht Pilot .................................................................................................................. 2 

 
Inleiding ........................................................................................................................... 3 

 
Overzicht Planning en activiteiten .................................................................................... 4 

 
Opbrengsten per doel ....................................................................................................... 5 

 
Opbrengsten doel 1: wijknetwerk versterken ................................................................ 5 

 
Opbrengsten doel 2: Bestaande inloop en ontmoeting toegankelijk maken ................... 9 

 
Wat willen migrantenouderen zelf als het gaat ontmoeting? ......................................... 9 

 
Opbrengsten doel 3: Cultuursensitiviteit vergroten ..................................................... 15 

 
Aanbevelingen ................................................................................................................ 20 

 
Uitvoering Actie-onderzoek ............................................................................................ 22 

 
Bijlagen: doelen bladen .................................................................................................. 26 

 

  



Eindverslag: Zoeken, vinden en betrekken migrantenouderen Dordrecht 2022 2 

Overzicht Pilot 

 

 

 

  

Organisatie 

Lokale Projectleiders:  

Neli Soares en Saziye Kemaldar 

De kerngroep: 

6 – 8 managers/verantwoordelijken 

van deelnemende organisaties 

De werkgroep: 

projectleiders en actieonderzoeker 

Wijknetwerken: 

2 groepen met 5 -6 

sleutelfiguren/professionals uit de wijken 

De actieonderzoeker: 

JSO Nita van Veluw 

 

 

 

De aanleiding 

In Dordrecht richten de lokale netwerken in 

Krijspijn en Centrum zich op alle kwetsbare 

ouderen maar is speciale aandacht nodig 

voor Migrantenouderen en hun 

mantelzorgers. De migrantenouderen en 

hun mantelzorgers zijn onvoldoende in 

beeld bij de zorgaanbieders en het bredere 

netwerk. Migrantenouderen nemen 

nauwelijks deel aan bestaand aanbod. Zij 

zijn vaak niet goed of in een te laat stadium 

in beeld bij zorg- en welzijnsorganisaties 

met een aanbod voor ouderen met 

dementie.  

 

 

Doelen van de pilot 2022 
Hoofddoel: Migrantenouderen zijn gevonden, 

worden betrokken en zijn versterkt. 

 
1) Het wijknetwerk is versterkt. Zij werken 

intensief samen, er is een sociale basis en de 
coördinatie in de wijk is versterkt. 

2) Migranten ouderen maken gebruik van 

(bestaande) inloop en ontmoeting is 
gerealiseerd. 

3) Cultuursensitiviteit is vergoot/ voorlichting 
en informatie wordt gegeven/ signalering is 

versterkt en de juiste hulp voor 
migrantenouderen en hun mantelzorgers 

wordt gevonden en benut. 
 

WAAROM meer migranten ouderen 

betrekken? 

Het knelpunt in de wijken is dat 

migrantenouderen onvoldoende bereikt worden 

en/of dat het aanbod niet of onvoldoende 

aansluit bij de behoefte van migranten, doordat 

de drempel te hoog is. 

Het idee achter deze opdracht is dat 

migrantenouderen eerder door de hulpverlening 

en ondersteuning in de wijken worden bereikt 

en passende hulp ontvangen 

De praktijk ontwikkeld met behulp van 

het actieonderzoek 

De Actie onderzoeker is nauw betrokken 

geweest bij de pilot en heeft actief 

meegewerkt in de bijeenkomsten. 

Daardoor kon veel informatie worden 

opgehaald over het verloop. Het 

actieonderzoek richt zich op het 

beschrijven en benutten van 

succesfactoren in de praktijk 
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Inleiding 

In dit eindverslag is het proces van werken en zijn de opbrengsten weergegeven van de pilot 

“zoeken, vinden en betrekken van ouderen met een migranten achtergrond in Dordrecht”. 

 

Een jaar lang is er gewerkt in 2 wijken in Dordrecht om ouderen met een migratieachtergrond 

te bereiken en de ontmoeting en samenwerking te versterken. Er is een kerngroep 

(samenwerkingspartners) en een werkgroep opgericht die gedurende het jaar op verschillende 

manieren gewerkt hebben aan de gezamenlijk gestelde doelen om migranten ouderen te 

bereiken. 

 

Het gezamenlijk leren stond voorop door sleutelfiguren en professionals bij elkaar te brengen 

en vandaar uit initiatieven te nemen, te evalueren opnieuw door te ontwikkelen en activiteiten 

te organiseren. Het samenwerken met de ouderen, hen bevragen en betrekken was een 

belangrijke methode van werken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit verslag staan beelden, foto’s en overzichten om inzicht te geven in het werk wat in het 

afgelopen jaar verzet is. Ook staan de resualten per doel beschreven, aandachtspunten en 

successen en worden aanbevelingen gedaan voor het vervolg in 2023. 

 

In deze pilot is de belangrijkste conclusie dat het bereiken van ouderen met een 

migratieachtergrond sterk afhangt van de betrokkenheid van professionals en sleutelfiguren in 

de wijk. Wat werkt is als een klein netwerk met professionals/sleutelfiguren met diverse 

migratieachtergronden (een representatie van achtergronden die in de wijk wonen) 

samenwerken in een wijk om migranten ouderen te bereiken en samen te brengen.  

Kernwoorden die succesvol zijn om ouderen met een migratieachtergrond te bereiken en 

betrekken zijn: dichtbij in de wijk, betrokkenen werkwijze, persoonlijk en met een open en 

belangstellende houding zorgen voor contact en ontmoeting. Dan volgt verbinding, participatie 

aan activiteiten en samenwerking.  

Voorafgaand aan de pilot is eind 2021 een subsidieaanvraag geschreven bij ZonMW. 

Alle info en achterliggend proces (van 2020 en 2021) is in onderstaande aanvraag te vinden. 

De aanvraag is geschreven door de kerngroep, Internos en JSO. Op basis van deze aanvraag 

is de begroting geschreven door Internos en is de aanvraag gehonoreerd.  

Het project is gevolgd en gesteund door de uitvoering van actiegericht onderzoek. Dit 

eindverslag is bedoeld om de successen te beschrijven om te benutten in 2023 in de 

wijknetwerken en tevens om het proces en opbrengsten terug te koppelen aan ZON MW ter 

verantwoording.  
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Overzicht Planning en activiteiten 

Vlak na de start van het project is in vier bijeenkomsten met de 

kerngroep een plan van aanpak bedacht en geschreven. De basis 

van het plan zijn 3 geformuleerde hoofddoelen. Deze zijn 

opgesplitst in smart geformuleerde subdoelen waarna een 

aanpak gezamenlijk is bedacht en in een tijdsplanning gezet. 

Deze planning is grotendeels gevolgd en uitgevoerd in 2022. 

 

 

Plan van aanpak migrantenouderen Dordrecht 

 

 

 

 

 

  

Opvallend aan de uitvoering van de pilot is de 

samenwerking tussen de zorginstelling Internos en 

het Buurtwerk. Deze 2 partijen werken versterkend 

aan elkaar zowel in activiteiten als ook in de 

uitvoering van de pilt. 

https://jsonl.sharepoint.com/sites/Documenten/1%20Projecten/1.%20A%20Huidige%20Jaar/2022-008%20Vinden%20betrekken%20en%20versterken%20migrantenouderen/plan%20van%20aanpak/Plan%20van%20aanpak%20migrantenouderen%20Dordrecht.pptx?web=1
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Opbrengsten per doel  

In dit onderdeel van het verslag wordt beschreven hoe er gewerkt is aan de 3 hoofddoelen en 

wat de opbrengsten zijn. De opbrengsten zijn gedurende het jaar door verschillen actiegerichte 

werkvormen opgehaald en beschreven en herhaaldelijk gebruikt als input ter verbetering van 

het werken met de migranten in de wijken. Zowel de winstpunten en de aandachtspunten zijn 

per doel uitgeschreven in dit hoofdstuk.  

  

Opbrengsten doel 1: wijknetwerk versterken  
 

Doel 1: Wijknetwerk is versterkt: samenwerking, sociale basis en coördinatie is 

krachtiger geworden. 

 

In de kerngroep is doel 1 omgezet naar drie SMART doelen: 

1) Er zijn 2 leerwerksessies georganiseerd voor mensen die in contact staan in de wijk met 

migrantenouderen. 

2) Er is een gezamenlijk gecoördineerd (wijk)plan wat jaarlijks uitgevoerd wordt en 

geëvalueerd. Waarop nieuwe planvorming plaats vindt.  

3) Er zijn praktische afspraken gemaakt met elkaar in de wijknetwerken op basis van de acties 

uit het gezamenlijk gemaakte wijkplan. 

 

 

 

Aantallen en feiten leer/werksessies in de wijk. 

Er zijn vier wijknetwerkbijeenkomsten georganiseerd, 

twee keer in Krispijn; een wijknetwerk in de Koloriet op 

22 maart 2022 en een op 6 april. Aanwezigen waren 13 

sleutelfiguren. De andere twee netwerkbijeenkomsten 

hebben plaatsgevonden in de wijk Centrum; Stadswiel 

op 28 maart 2022 en 3 juni. Aanwezigen waren 12 

sleutelfiguren. 

In December is een Leerwerksessie georganiseerd over 

cultuursensitiefwerken voor sleutelfiguren, professionals 

en ouderen. Hierbij waren 25 mensen aanwezig wonend 

of werkzaam in Centrum of Krispijn. 

De wijknetwerkbijeenkomsten zijn bezocht door 

sleutelfiguren en professionals uit de wijken zoals een 

wijkverpleegkundige, zorgcoördinator, sociaal 

makelaars, buurtwerkers, zelfstandig zorgverleners, 

activiteitbegeleiders, een casemanager dementie, 

contactpersonen van de Turkse moskee. 
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Winstpunten en successen voortkomend uit de 

wijknetwerkbijeenkomsten 

 

De belangrijkste opbrengsten van de wijknetwerken kunnen als 

volgt worden samengevat: 

 

Er is meer bewustzijn op het bereiken migrantenouderen.  

In de netwerken is helder geworden dat het de bedoeling is dat 

migrantenouderen in beide wijken meer moeten worden 

gevonden, betrokken en versterkt. De maatregelen tijdens de 

coronaperiode hebben tot gevolg gehad dat activiteiten voor 

migrantenouderen zijn gestopt en het heeft lang geduurd voordat 

ze weer zijn opgestart. Op sommige mogelijke 

ontmoetingsplekken is de organisatie van ontmoeting nog steeds 

niet zijn opgestart na de coronacrisis. Bijvoorbeeld de 

dagbesteding voor migrantenouderen met dementie is gestopt, omdat cliënten niet meer uit 

huis durfden te komen. Sommige activiteiten zijn wel weer gestart zoals twee 

ontmoetingsgroepen voor Turkse vrouwen georganiseerd op beide locaties door de 

zorgcoördinator van Internos.   

Iedereen heeft besef van de noodzaak om voor verschilleden migrantengroepen ouderen 

ontmoeting te organiseren. 

 

De bereidheid en het draagvlak om meer ouderen te bereiken wordt gedeeld. 

Hoewel sleutelfiguren zelf ook goed weten wat migrantenouderen nodig hebben wordt over het 

algemeen gedeeld dat het zinvol is migrantenouderen zelf te gaan vragen naar hun behoeften. 

De werkvorm met de praatplaten is door beide wijknetwerken uitgeprobeerd (zie opbrengst 

praatplaten netwerken hieronder). 

 

Samenwerken in de wijk 

De sleutelfiguren in de wijk kennen elkaar en weten een op een samen te werken. In de wijk 

Krispijn geeft de wijk-locaties de Koloriet daar ook aanleiding toe omdat verschillende 

organisaties daar activiteiten uitvoeren voor de buurt. Doordat er nu verschillende 

netwerkbijeenkomsten zijn georganiseerd voor de groep migrantenouderen is de onderlinge 

bekendheid gegroeid en is er meer verbinding en enthousiasme. Er is een positieve vibe en de 

professionals nodigen elkaar meer uit. 

 

Andersom-denken vanuit de oudere 

Vooral in het wijknetwerk Centrum is men het erover eens dat er minder gedacht moet worden 

vanuit de activiteiten en de organisaties en meer vanuit de migrantenouderen en van daaruit 

ontmoeting en activiteiten organiseren. Een voorbeeld: vraag een migrantenoudere andere 

ouderen uit te nodigen (zwaan-kleef-aan) en vraag bij de ontmoeting thuis naar de behoeften. 

Er is bekend van een oudere (afkomstig uit de Antillen) dat zij op eigen initiatief ouderen 

bijeenroept en gezelligheid creëert door zingen, eten en spel. Ze omschrijft zelf dat dit heel 

goed gaat en fijn is. Er zijn meerdere ouderen die zeggen regelmatig buurvrouwen uit te nodig 

en samen iets te drinken of eten. De behoefte vanuit de ouderen is groot. 
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Ouderen zeggen: 

Werk met en vanuit de 

migrantenouderen thuis, 

dat is het beginpunt. Van 

daaruit samen naar een 

ontmoetingsplek 

(bijvoorbeeld met 

vriendinnen). 

 

 

 

Vertrouwen en eigen taal als basis  

Migrantenouderen willen elkaar ontmoeten maar in eerste instantie is het belangrijk dat daar 

andere ouderen zijn die dezelfde cultuur en taal ‘spreken’. Ook is gebleken dat de 

migrantenachtergrond van de professional of sleutelfiguur invloed heeft op het bereiken van de 

ouderen met dezelfde migranten achtergrond. Dat geeft vertrouwen en begrip. Met dat als 

uitgangspunt kunnen er activiteiten worden georganiseerd die meer aangeboden worden op 

basis van interesse, bijvoorbeeld gym, eten, spel. 

 

Dagbesteding en activiteiten overdag 

Op verschillende wijzen en door meerdere personen wordt aangegeven dat migrantenouderen 

vanuit ontmoeting leuke dingen en activiteiten willen ondernemen maar dat door de 

Coronacrisis dit stil is komen te liggen. Er was maar een zorgaanbieder in de wijken die een 

WMO-contract had voor dagbesteding voor migrantenouderen. Omdat de ouderen in de corona 

tijd geen gebruik hebben gemaakt van de dagbestedingen en de organisatie daarom de 

financiering (tijdelijk) niet meer kreeg had dit tot gevolg dat 

de locaties moesten sluiten. Na de coronacrisis zijn de 

contracten weer afgesloten en start de dagbesteding voor 

migrantenouderen weer op. Het besef dat er dagbesteding 

nodig is wordt zowel door ouderen als professionals als een 

succespunt gezien. 

 

Meer verbinding in de wijknetwerken voor migranten ouderen 

Een winstpunt is dat nu in beide wijken sleutelfiguren en professionals deelnemen aan het 

wijknetwerk voor migranten ouderen. Herhaaldelijk is uitgesproken dat dit belangrijk is. Ook 

om op deze bijeenkomsten ouderen zelf te betrekken en het gesprek te organiseren zoals op 

de laatste bijeenkomst in het wijkhuis Koloriet waar ouderen in een groep gevraagd werd te 

vertellen over hoe het leven is als oudere. Een positief effect is dat dan juist meer de 

verbinding, begrip en saamhorigheid ontstaat. Iedereen organisatie heeft een eigen plan, maar 

er wordt onderling veel meer contact gelegd en uit genodigd. 

 

Het doel is deze netwerken in de wijk te behouden. Deels zijn dezelfde professionals werkzaam 

in Krispijn en Centrum dus kan ook op die manier verbinding worden gemaakt. De huidige 

projectleider blijft werkzaam om de ontstane verbinding te borgen en sterk te houden. 

  

Sleutelfiguur: Ik hoop dat 

de kring van mensen die nu 

bij elkaar is zich uitbreid en 

verspreid in Dordrecht! 
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Aandachtspunten voortkomend uit de wijknetwerkbijeenkomsten 

 

Genoeg activiteiten maar niet vanuit 1 gezamenlijk plan 

In het begin van de pilot is gezamenlijk het subdoel gesteld om met de verschillende 

sleutelfiguren en ouderen 1 plan voor de wijk de maken om meer ouderen met een migranten 

achtergrond te bereiken en betrekken. Dit doel is niet behaald. De sleutelfiguren in de 2 wijken 

kennen elkaar wel en weten van elkaar wat hun rollen zijn, wie wat doet, wat zij organiseren 

en wat er in de wijk momenteel te doen is voor de migranten ouderen. Vanuit #je bent niet 

alleen wordt alles wat er te doen is voor ouderen in Dordrecht wel in een folder gezet. Maar 

ondanks dat men elkaar wel kent werkt men nog niet vanuit één plan samen vanuit de 

verschillende organisaties in één wijk. Elke organisatie heeft een eigen plan en activiteiten. 

Incidenteel en op basis van persoonlijke contact wordt wel initiatief genomen, maar niet 

volgens één plan. Ook de zelforganisaties en de ontmoetingsgroepen vanuit kerken en 

moskeeën en de organisaties in de wijk werken praktisch niet samen. De wens dit meer te 

gaan doen wordt na dit pilot jaar wel uitgesproken. En er wordt onderling meer uitgenodigd 

dan voorheen. Bijvoorbeeld de medewerkers van Internos sluit nu aan bij het overleg van het 

Buurtwerk. 

Maar wijkgerichte sturing op dit punt vanuit een gezamenlijk gemaakt plan vanuit het netwerk 

of een projectleider/eigenaar op specifiek migranten ouderen ontbreekt tot nog toe.  

 

Vooral Turkse groep wordt bereikt 

Opvallend is dat vooral de Turkse migrantenouderen worden bereikt in beide wijken. Dit heeft 

te maken met 2 Turkse sleutelfiguren die hun werk met kracht uitvoeren. De andere groepen 

zijn veel minder vertegenwoordigd in activiteiten en ontmoeting.  

De Surinaams/Antilliaanse ontmoetingen zijn door het Corona vrijwel stil komen te liggen en 

hebben nu tijd nodig gehad om weer te bereiken. Er zijn wel sleutelfiguren uit deze 

migrantengroepen actief. Vooral in het centrum ontbreekt deze groep volledig terwijl er juist 

veel Antillianen/Surinamers wonen in het Centrumdeel. 

 

Teleurstelling gemeenten 

Verschillende sleutelfiguren spraken in de netwerkbijeenkomsten uit dat zij teleurgesteld zijn 

in de gemeente. Zij ervaren dat er te weinig financiële steun is vanuit de gemeente voor de 

organisatie of mensen die de doelgroep migranten ouderen wel bereiken. Zij ervaren dat de 

financiële steun vaak gaat vaak naar de organisatie die de migrantenouderen juist niet weten 

te bereiken. Of zij vinden dat er beloften zijn gedaan in het verleden die niet worden 

waargemaakt. 

 

Eenzame ouderen en dementie 

Over het algemeen beamen de sleutelfiguren dat er eenzaamheid is onder oudere migranten. 

Vooral wanneer dementie speelt is het lastig deze ouderen te bereiken. Iedereen is het eens, 

dat komt onder alle ouderen voor, ongeacht het land van herkomst. 
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Opbrengsten doel 2: Bestaande inloop en ontmoeting toegankelijk 

maken  
 

Doel 2: bestaande inloop en ontmoeting toegankelijk maken voor migrantenouderen 

en in contact komen met migrantenouderen 

 

In de kerngroep is doel 2 omgezet in de volgende concrete doelen: 

  

1) In Krispijn en in Centrum zijn per wijk 50 migrantenouderen die participeren, meedoen aan 

een activiteit in de buurt. 

2) In Krispijn en Centrum zijn er per wijk 30 mantelzorgers die participeren of meedoen aan 

een activiteit in de buurt. 

3) Een passend aanbod op de ontmoetingsplekken is gerealiseerd omdat een actieplan is 

gemaakt (onderdeel hiervan pluis en niet-pluis training) 

4) Migrantenouderen worden betrokken en gevraagd naar behoeften 

5) De pluis/niet pluis trainingen worden georganiseerd en huisarts en geriater doen mee met 

de trainingen voor migrantenouderen 

 

 

Wat willen migrantenouderen zelf als het gaat ontmoeting? 
Om erachter te komen wat migranten zelf willen (subdoel 4) is een actiegerichte werkvorm ontwikkeld. 

Deze werkvorm is in de beide wijknetwerken actief uitgeprobeerd. De sleutelfiguren hebben de werkvorm 

zelf uitgevoerd en dus zelf ervaren hoe het werk. Het is een visuele werkvorm met ‘’praatplaten’’ over 

onderwerpen die migrantenouderen aangaan. Het wordt met kleinen groepjes ouderen thuis of in 

buurtcentra gespeeld. Uiteindelijk zijn er twee wijknetwerkers die tezamen ongeveer 20 migranten 

hebben gevraagd naar hun behoeften, met behulp van de werkvorm. 

 

Werkvorm - 

praatplaten migrantenouderen krispijn en centrum.pdf
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Uitwerking behoeften van migrantenouderen  

 

Beschrijving bevraagde migrantenouderen 

Er is ongeveer met 20 ouderen gesproken. Het overgrote deel waren ouderen met een Turkse 

achtergrond. Een deel van de participerende groep ouderen maakt geen 

gebruik van Stadswiel of Koloriet. De andere ouderen zijn gevonden via 

Stadswiel of Koloriet (check). Er waren ook ouderen met een Nederlandse 

afkomst. Groepen migrantenouderen met een 

Surinaams/Antilliaanse/Afrikaanse, Marokkaanse op Oost Europese 

achtergrond zijn in deze fase niet meegenomen in het ophalen van 

behoeften. Er is wel een Antilliaanse buurtwerker die mee heeft nagedacht 

over wat er volgens haar nodig is om de groep Antilliaanse ouderen te 

bereiken.  

Sleutelfiguren hebben in kleine groepjes de werkvorm gespeeld onder 

begeleiding van een professional uit het wijknetwerk. De resultaten van de 

gesprekken aan de hand van de praatplaten zijn met flapjes geplakt en 

geclusterd. Een weergave hiervan staat in de onderstaande uitwerking. 

 

 

 

Hoe ervaren 

migrantenouderen 

de ontmoeting op 

Koloriet en 

Stadswiel? 

 

 

 

 

 

 

Koloriet en Stadswiel deels bekend 

De meeste ouderen kennen Koloriet en Stadswiel in de wijk.  

Ze weten dat er activiteiten worden georganiseerd en dat je er met vragen 

terecht kunt. Maar niet iedereen kent deze plaatsen, of ze kennen het wel 

maar weten niet wat er gebeurt. 

 

Vervoer 

Een aantal migrantenouderen geeft aan dat ze niet zelf kunnen komen. 

Dat wordt als belangrijkste reden genoemd om niet te gaan. Te ver om te 

voet te gaan en ze hebben geen vervoer om zelf te gaan. Geen vervoer 

hebben wordt door veel ouderen als een probleem gezien en reden om 

niet te gaan terwijl zij dat wel willen. Ze willen wel maar kunnen niet. 

 

Redenen om te gaan 

De meeste ouderen zeggen dat eenzaamheid en verveling de belangrijkste 

redenen zijn om te gaan. Ze zoeken, gezelligheid en willen praten met 

mensen van de eigen cultuur. Een aantal ouderen zegt het gewoon leuk te 

vinden om anderen te ontmoeten, ze zoeken gezelligheid. Een oudere 

zegt: ’Anders zie ik niemand, mijn tv was laatst kapot en toen dacht ik, 

naar wie kan ik nu luisteren?’ 

 

Gebouw 

Een groot aantal ouderen zegt de gebouwen niet prettig te vinden 

Zowel over het Stadswiel als de Koloriet wordt gezegd dat de ruimte niet 

’privé’ genoeg is. Er is geen eigen plek. De plek is te openbaar, te open. 

Een behoorlijk aantal keren wordt genoemd dat de ouderen graag een 

eigen ruimte zouden willen hebben, met een eigen kast en spullen. Dat 

mag ook ergens anders zijn dan op de Koloriet of Stadswiel. 

 

Reden om niet te gaan naar Koloriet of Stadswiel 

Wat opvalt in de gesprekken is dat het vervoer een groot obstakel lijkt te 

zijn voor deze ouderen. Maar ook onbekendheid en niet weten wat er kan 

Praat  laat  :  ntmoeten o  de  oloriet en  tads iel

  aat u  el eens naar de  oloriet  het  tads iel  Prinsemari  

 o nee:

  at is de reden dat u niet gaat 

  ntmoet u o  een andere  laats ouderen 

 o  a:

  at is voor u de belangri kste reden dat u naar de  oloriet  

 tads iel gaat  

  eet u dat de mensen daar u verder kunnen hel en als u een 

vraag hee t 

 Vindt u het gebou   rettig 

  oe k am u o  het idee om naar de  oloriet  tads iel te 

gaan 

  at hee t u nodig om naar de  oloriet  tads iel te gaan 
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en wat er is. 

Er zijn ook ouderen die zeggen dat ze elkaar thuis ontmoeten, in dezelfde 

flat. Ze eten samen, praten en kijken tv. Ook geven ouderen aan dat zij 

meegaan naar de moskee en daar ontmoeten en meedoen met 

activiteiten. 

Ook is genoemd dat wanneer ouderen vergeetachtig worden (begin 

dementie) zij passiever worden en meer aan de eigen omgeving vast 

houden. Ook zijn er bedlegerige ouderen, die kunnen niet komen. 

 

Te veel vaste groepjes 

Een andere reden die door migrantenouderen is genoemd is dat de 

groepjes op Koloriet en Stadswiel te vast zijn, altijd dezelfde, dat vinden 

ze niet leuk en is een reden om niet te gaan. 

 

Niemand praatte tegen mij 

Een migranten oudere heeft verteld dat zij 1 x is geweest maar dat 

niemand tegen haar sprak. Daarna is zij niet meer gegaan. 

 

 

 

 

 

Aan welke 

activiteiten 

hebben 

migrantenouderen 

behoefte en wat is 

de reden 

 

 

 

 

 

Ontmoeten 

Samen komen is gezellig en leuk. Vaak wordt genoemd door ouderen dat 

zij gewoon willen praten en wat drinken en eten. Liefst met mensen die 

dezelfde taal spreken. Praten over vroeger wordt leuk gevonden. 

 

Activiteiten 

Gezellige dingen worden genoemd en samen eten maken en opeten wordt 

vaker genoemd. 

Maar ook andere activiteiten: 

Muziek en dansen, spelletjes/kaarten, breien, handwerken. 

Taalles (gegeven door iemand die dezelfde taal spreekt) 

Knutselen vinden ze ook leuk. 

De activiteiten kunnen wel met ouderen met verschillende migranten 

achtergronden. 

 

Er is ook genoemd dat ze graag samen met de Dordt-pas uitjes willen 

doen. 

 

Bekend met wat er is 

Ouderen geven aan dat ze niet weten wat er is aan activiteiten. Dat 

moeten we wel weten 

 

Info vergeetachtigheid/dementie 

Een groep migrantenouderen zegt dat dit een moeilijk onderwerp is. Er is 

schaamte, er zit een taboe op om er over te praten. 

Een andere groep kent de pluis-niet pluis training. 

 

Helpt tegen eenzaamheid 

Ouderen geven aan dat het doen van activiteiten erg gewaardeerd wordt. 

Ze vinden het leuk en het helpt echt tegen het alleen thuis zijn. Ze vinden 

het jammer dat er zoveel verdwenen is in de wijk. 
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Wat verwachten  

Migranten- ouderen  

van de medewerkers  

(cultuur sensitief 

werken?) 

 

 

 

 

 

Veilig en vertrouwd en zonder oordeel 

Ouderen vinden het belangrijk dat de medewerkers die de ontmoeting 

organiseren (professionals) veilig voelen en vertrouwd zijn.  

 

Zij geven aan dat het fijn is als zij aandacht geven, respect hebben en 

heel goed kunnen luisteren. Er wordt ook genoemd dat zij wensen dat 

medewerkers zonder vooroordeel en met acceptatie omgaan met de 

ouderen. 

 

Bekend met cultuur en taal 

Ouderen geven aan dat het prettig is als de medewerkers hun cultuur 

kennen. Ouderen willen graag in de eigen taal kunnen spreken omdat 

zij het Nederlands niet goed beheersen. Communicatie is belangrijk. 

 

Een ouder zegt: fijn als zij ‘’warmhartig zijn’’. 

 

Helpen bij vragen 

Ouderen geven aan dat wanneer zij problemen of vragen hebben ze 

het liefst aan familie vragen, buren of bij de Moskee.  

Als dat niet kan dan zou het wel fijn zijn bij de Koloriet of Stadswiel. 

Ze verwachten niet dat medewerkers 100% alles kunnen oplossen 

maar wel is het fijn als je met allerlei vragen terecht kunt bij hun. Ook 

als het gaat om papieren begrijpen en invullen. 

 

Oogkleppen op 

Ouderen zeggen dat zij ook meemaken dat medewerkers oogkleppen 

op hebben en niet weten wat er speelt bij hen. Ze vragen zich ook af 

of de zorg die er is wel goed aansluit bij hen. Niet alle ouderen zijn 

positief over of zij wel goed begrepen worden. Ze hebben verteld dat 

er niet genoeg aandacht is en dat het niet duidelijk is voor hen. 

 

 

Praat laat  : rekening houden met migranten achtergrond 

in het  erk

  ent u de mede erkers van de  oloriet  het  tads iel   

Prinsemari  

  ee t u het gevoel dat de mede erkers u begri  en 

  at doen mede erkers  aardoor het voor u  rettig is, o  

 uist niet  rettig

 Vindt u dat er genoeg rekening  ordt gehouden met u  

migranten achtergrond   at gaat goed en  at mist u 

  ordt er naar u geluisterd door de mede erkers

  el en  i  u als u een  robleem hee t
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Winstpunten en successen Doel 2: Inloop, ontmoeting en contact is toegenomen met 

migrantenouderen 

 

Activiteit en ontmoeting is zijn toegenomen in 2022 

Na de coronatijd, waarin veel activiteiten zijn komen stil te liggen, zijn er in het pilot jaar 2022 

diverse activiteiten opgestart in de 2 wijken. Meestal worden deze georganiseerd door 

medewerkers en sleutelfiguren van Internos en Buurtwerk in de Koloriet en het Stadswiel. 

Opvallende activiteiten zijn: 

 

*) In beide wijkcentra worden voor migrantenouderen bijeenkomsten georganiseerd door 

Saziye (Internos) voor Turkse ouderen. Er wordt gegeten met elkaar, handarbeid gedaan en 

thema’s worden besproken. Er is afspraak met het netwerk gemaakt om de inloop van de 

vrouwen groepen in de twee pilot wijken voort te zetten.  

 

*) Sociaal makelaars  

Door Buurtwerk in de Koloriet wordt gewerkt met zogenaamde Sociaal makelaars. De sociaal 

makelaar gaat met migrantenouderen in gesprek en brengt hen in contact met de juiste 

personen en organisaties. Zij nemen hen bijvoorbeeld mee naar activiteiten in de wijk zoals 

een wandelclub of eten bij een wijkrestaurant en ondersteunen bij het maken van nieuwe 

contacten en soms zelfs vriendschappen.  

 

*) Aksa Moskee 

In de Aksa Moskee in Krijspijn worden veel ouderen betrokken en bijeenkomsten 

georganiseerd. Er worden thema’s besproken en gezellige activiteiten in een groep uitgevoerd. 

Er wordt vaak ontmoeting georganiseerd in de moskee. Ook hebben andere professionals in de 

wijknetwerken aangegeven dat zij (kleinschalig) ontmoeting realiseren, vaak gekoppeld aan 

samen eten.  

 

*) Themabijeenkomsten 

In samenwerken met Buurwerk en Politie ZHZ voorlichting over “opgelicht” voor de migranten 

ouderen georganiseerd. De ouderen kregen relevante informatie hierover. Denk aan hoe om te 

gaan met je bankpas, email of ongewenste telefoontjes waarbij je om je pincode wordt 

gevraagd etc.  

  

*) Tweemaal training over vergeetachtigheid/dementie. 

De training “Niet Pluis” is vier keer gegeven door twee casemanagers, daarna heeft een 

vrijwillig dit verdere opgepakt en geef verder informatie hierover aan de migranten ouderen. 

Alles wat zij heeft geleerd in de training zet zij nu in de praktijk. Bij de training waren er 

tussen de 15- 20 mensen per keer aanwezig.  

  

*) Dagbesteding wordt opnieuw opgezet  

Groot winstpunt is dat het signaal van ouderen en 

sleutelfiguren en professionals is opgepakt dat een 

dagbesteding specifiek voor migrantenouderen wordt 

gemist. Migranten ouderen geven aan dat zij behoefte 

hebben aan de mogelijkheid om naar een dagbesteding 

te gaan.De kerngroep hebben de klachten gebundeld 

om samen een dagbesteding voor ouderen met een 

migratieachtergrond te openen.  De groep is al enkel 

keer bij elkaar gekomen om de plannen te bespreken en er is een aanvraag voor een contract 

gedaan bij de Sociale Dienst Dordrecht krijgen of ze een Dagbesteding kunnen starten. Met de 

kerngroep is al vervolg afspraak gemaakt om de plan verder uit te werken. 
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Aandachtspunten doel 2: Inloop, ontmoeting en contact is toegenomen met 

migrantenouderen  

 

Er zijn ook aandachtpunten geformuleerd op basis van het uitgevoerde actiegerichte 

onderzoek en de gesprekken die zijn gevoerd. 

 

Niet alle diverse migrantengroepen zijn bevraagd.  

De Turkse groep ouderen komt al bij elkaar en was daarom een gemakkelijke en waardevolle 

plek om input op te halen etc. Maar daardoor weten we niet wat de ervaringen of de behoeften 

zijn van de andere migrantengroepen en of er verschillen zijn. Bijvoorbeeld de Marokkaanse 

groep, Antilliaanse/Surinaamse groep.  

 

Diversiteit en aantal is klein 

Uit onderzoek van het Centrum Drechtsteden (OCD) blijkt dat Oud Krispijn: 432 en Nieuw 

Krispijn: 213 = totaal 645 migrantenouderen wonen. In Centrum = Binnenstad: 214 en 

Noordflank: 355 = totaal 560 migrantenouderen. Slechts een klein deel van deze migranten 

ouderen worden echter daadwerkelijk bereikt, de schatting is dat het in totaal om 100 

migrantenouderen gaat die bereikt wordt)  Ook worden vooral Turkse ouderen bereikt en in 

veel mindere mate ouderen met een andere migranten achtergrond. Met nadruk wordt de 

Marokkaanse groep en Antilliaans/Surinaamse groep genoemd. 

 

Mantelzorgers van migranten ouderen nog niet in beeld 

Vaak wordt er gesproken over de mantelzorgers van ouderen met een migratieachtergrond. In 

de wijkcentra worden er nu geen specifieke activiteiten georganiseerd voor de mantelzorgers.  

 

Taalprobleem 

Uit de gesprekken en het actieonderzoek blijft genoemd worden dat het ingewikkeld is om 

contact en ontmoeting te organiseren als mensen niet dezelfde taal spreken. Het werken met 

tolken gebeurt maar maakt het contact indirect.  Migranten willen  

 

Overzicht en samenhang activiteiten ontbreekt. 

Er wordt in de wijk Centrum of Krispijn minimaal  

bijgehouden wat de activiteiten voor de 

migrantenouderen zijn.  

Er bestaat geen gezamenlijk gecreëerd actieplan 

waarvan uit gewerkt wordt. Individueel weten 

professionals wel van elkaar wat zij uitvoeren maar een 

overzicht van het geheel ontbreekt. Buurtwerk heeft een 

activiteitenkaart (Kom erbij) waarin de eigen activiteiten 

worden bijgehouden. Maar daar ontbreken weer 

activiteiten van andere organisaties of verenigingen op 

en de kaart is gericht op alle ouderen. 
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Opbrengsten doel 3: Cultuursensitiviteit vergroten 
 

Doel 3: Cultuursensitiviteit is vergoot/ voorlichting en informatie wordt gegeven/ 

signalering is versterkt en de juiste hulp voor migrantenouderen en hun 

mantelzorgers wordt gevonden en benut. 

 

In de kerngroep is het derde doel concreet uitgewerkt in de volgende punten: 

 

1) In het pilotjaar 2022 is het bestaande aanbod meer toegeschreven naar ouderen met een 

migrantenachtergrond. Daarmee wordt het bestaande aanbod cultuur sensitiever.  

2) Professionals in de wijk hebben handvatten om ‘beter’ met migrantenouderen te werken 

zodat de migrantenouderen zich meer begrepen voelen, gevonden worden en zich versterkt 

voelen. 

3) Kerngroep en werkgroep functioneren als onderlinge vraagbaak voor professionals op 

cultuursensitiviteit. 

4) Hulpverleners en sleutelfiguren kunnen elkaar onderling om raad vragen en advies rondom 

het thema cultuursensitief werken. 

5) Hulpverleners, professionals brengen bezoeken aan verschillende migranten voorzieningen, 

zoals moskee, kerk, moslimse mortuarium enzovoort om meer over aspecten van minder 

bekende culturen te leren. 

6) voorlichting en informatie geven/ signalering versterken, zodat juiste hulp verkregen wordt 

bij (zorg)professionals (weten wie wat doet en gebruik maken van elkaars werk en diensten) 

 

 

Winstpunten en successen doel 3: door delen van kennis 

en ervaringen over werken met migrantenouderen is 

cultuursensitief werken vergroot 

 

Migranten ouderen zelf bevragen 

Bij verschillende activiteiten en onderdelen van het actiegerichte 

onderzoek zijn ouderen zelf betrokken. Bijvoorbeeld door de 

werkvorm met de praatplaten, het kringgesprek, het maken van 

onderdelen, aanwezigheid bij gesprekken, gebruik van de 

bruidskist. Dus niet alleen werken VOOR de ouderen maar 

samenwerken en in gesprek MET de ouderen. Door hen te vragen 

wat zij willen en wat hun behoeften zijn leren we beter af te 

stemmen op de achtergrond van de ouderen en werken daarmee 

cultuur sensitiever. 

 

Bijeenkomsten met het netwerk met het doel: Cultuursensitief werken 

Kerngroep partner Ketenzorgdementie Waardelanden heeft een studiemiddag georganiseerd 

voor alle Case Managers Dementie over cultuursensitief werken. De casemanagers dementie 

spelen een belangrijke rol in het bezoeken van migranten ouderen, signaleren en hen koppelen 

aan aanbod wat nodig is. 
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Cultuursensitief werken voor 

de buurtnetwerkers. 

Aan het einde van het pilot jaar 

is voor het buurtnetwerk 

(professionals, sleutelfiguren 

en ouderen een bijeenkomst 

georganiseerd over cultuur 

sensitief werken. Deze 

bijeenkomst was een groot 

succes. 

Het basisidee was om elkaars 

ervaringen, kennis en expertise 

te benutten en te delen in deze 

bijeenkomst. Ook ouderen 

doen mee. Het doel is: Open 

en eerlijk zijn en van elkaar 

leren. Bewustzijn krijgen op 

hoe je met elkaar samenwerkt met migranten ouderen. Belangrijk onderdeel was het 

kringgesprek met ouderen zelf. Daarin vertelden ouderen met diverse achtergronden hoe zij 

‘het ouder worden ervaren’. De professionals en sleutelfiguren luisterden met het doel te leren 

wat ouderen ervaren en daarop aan te sluiten. 

 

Er is ook gewerkt met de ‘’Bruidskist”. Een werkvorm waarbij materialen uit het verleden van 

Turkse ouderen gebruikt werden om met ouderen in gesprek te komen, plezier te hebben, 

herinneringen op te halen en in contact te komen met deze ouderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gedeelde lessen voortkomend uit bijeenkomst 

cultuursensitief werken 

 

❖ Ik benader migranten ouderen altijd men open blik. 

❖ Ik wil migranten ouderen benaderen met een 

persoonlijke, warme, vertrouwde houding. 

❖ Ik zet mezelf een stapje naar achteren.  

❖ Ik ben me bewust van mijn eigen normen en 

waarden en dat die anders kunnen zijn. 

❖ Ik besef dat ik zelf ook gemakkelijk een oordeel 

heb. 

❖ Ik toon altijd weer respect. 

❖ Nieuwsgierig zijn en belangstelling hebben helpt mij 

om in contact te leggen met migranten ouderen. 

❖ Ik stel me gelijkwaardig op, Ik durf kwetsbaar te 

zijn. 
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Kleinschalige bijeenkomsten in de wijk 

Door professionals, ouderen en sleutelfiguren met elkaar in contact te brengen en specifiek 

over migratie en cultuur sensitief werken te praten en leren ontstaat een gevoel van 

gemeenschappelijkheid en vindt onderlinge uitwisseling van ervaringen en leren als vanzelf 

plaats. Door te werken met werkvormen waarin Elkaar bevragen en elkaar weten te vinden 

vindt dan automatisch plaats. In het wijknetwerk werd dit as plezierig ervaren en de wens om 

hier mee door te gaan is uitgesproken. 

 

Bestaande aanbod cultuur-sensitiever maken 

In een digitale werkvorm is aan een breed netwerk gevraagd hoe het bestaande aanbod 

‘’aangepast’’ kan worden zodat het meer aansluit bij migrantenouderen. Er zijn adviezen en 

tips gegeven. Bijvoorbeeld adviezen die gaan over taal: zoals de titel van de training pluis en 

niet pluis wordt niet goed begrepen omdat het een typisch Nederlands uitspraak is.  

Om de voorlichtingen op bepaaalde thema’s meer cultuur sensitief te maken wordt aanbevolen 

om altijd eerst af te stemmen op de migrantenoudere: begin met vragen stellen aan de 

oudere, waar liggen behoeften, waar liggen de angsten van deze ouderen. Eerst vragen en 

luisteren dan hoor je als voorlichter al waar bijvoorbeeld drempels liggen of waar angst voor 

is.   
 

 

 
1  

 

 
1 Foto van Pharos website 

Wanneer er voorlichting 

wordt gegeven op een 

gevoelig onderwerp dan 

eerst werken aan het 

wegnemen van schaamte, 

ook bij de mantelzorger. 

Voorbeelden van 

onderwerpen die 

schaamtevol kunnen zijn: 

- ziek zijn 

- dementie 

- gaan overlijden  

Het thema van 

de voorlichting 

laten aansluiten 

bij wat de 

ouderen 

aanspreekt.  

En samen iets 

ondernemen om 

vertrouwen op 

te bouwen. 

Vooraf peilen bij 

henzelf wat er 

aanspreekt. 

Verbinding zoeken 

met interculturele 

zorgconsulenten 

en andere 

collega’s in de wijk 

die de eigen taal 

en de taal van de 

cultuur spreken.  

Op deze wijze kan 

de aansluiting bij 

de migranten 

ouderen versterkt 

worden. 
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Aandachtspunten doel 3: door delen van kennis en ervaringen 

over werken met migrantenouderen is cultuursensitief 

werken vergroot. 

 

Kartrekkers in de wijk 

Het is belangrijk dat er 1 of 2 kartrekkers zijn die op jaarbasis het 

samenbrengen van de mensen uit de wijk op het thema 

cultuursensitief werken als opdracht hebben. De neiging ontstaat om 

allemaal vanuit de eigen organisatie de eigen activiteiten te 

organiseren en dit niet onderling te delen. 

Terwijl de meerwaarde, de energie en behoefte wel ervaren wordt als 

de mensen samen komen. Het leren van elkaar en het onderling 

fungeren als vraagbaak zou  meer geformaliseerd kunnen worden. 

 

Bestaande aanbod cultuur-sensitiever maken 

Er is een spanningsveld of bestaand aanbod cultuur sensitiever moet 

worden gemaakt of dat er gekozen moet worden voor voorlichtingen aan migranten ouderen in 

de eigen taal door iemand van de eigen cultuur. 

In 2022 zijn adviezen verzameld om het aanbod meer aan te passen aan de verschillende 

culturen van ouderen. De adviezen richten zich vooral op de houding en vaardigheden van 

degene die de voorlichting geeft. Er is niet gekeken naar al het aanbod of praktische 

aanpassingen. Of de adviezen daadwerkelijk toegepast worden of dat het aanbod is aangepast 

is niet zichtbaar. 

 

Meer ouderen, beter contact, meer signalering, beter aanbod 

In de beide wijken zijn casemanagers werkzaam die juist migrantenouderen bezoeken en 

signaleren wat nodig is. Vanuit Internos worden 2 nieuwe casemanager opgeleid (Marokkaans 

en Turks). Gezien het grote aantal migranten ouderen is het voor hen niet gemakkelijk om 

iedereen te bereiken. Bestaande sleutelfiguren kunnen daarom een belangrijke rol spelen om 

het aantal contacten met ouderen en het signaleren wat zij nodig hebben te vergroten. 

Aandachtpunt is daarom dat de sleutelfiguren weten wie wat doet en gebruik maken van 

elkaars werk en diensten.  

 

Leren van casuïstiek 

In de wijknetwerken is de behoefte uit gesproken om met het buurtnetwerk om tafel te gaan 

zitten en op basis van casussen te bespreken wat signalen zijn en wat daar voor die specifieke 

oudere het beste bij kan passen om te helpen of ondersteunen. 

 

Wijknetwerken onderling trainen  

In de wijknetwerkbijeenkomst werd al direct duidelijk dat het samenbrengen van 

sleutelfiguren, professionals en migranten ouderen een groot leereffect geeft. Door 

interactieve werkvormen toe te passen en de kennis, ervaringen onderling te delen wordt 

expertise over cultuursensitief werken aan elkaar doorgegeven. In de laatste bijeenkomst was 

de meerwaarde zichtbaar van de aanwezigheid en actieve rol van migranten ouderen zelf. 

Door in gesprek en contact te gaan met elkaar wordt er geleerd wat cultuur sensitief werken 

is. Cultuur sensitief = dat je je bewust bent van je eigen waarden, normen en gedrag en weet 

hoe je rekening kunt houden met de waarden, normen en gedrag van een ander. 

Hierin is gedacht aan thema’s zoals: 

- Gewoonten en gebruiken(Schoenen uitdoen als je binnenkomt, handen geven) 

- Contact leggen, feestdagen en rituelen etc.   

- Visie/ waarden en principes 

- Attitude en vaardigheden 

- Hoe kom je over op anderen/ hoe verhoud je je tot een ander 
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- Warmhartig - zijn  

- Leren vragen stellen in het begin. 

- Diversiteit en discriminatie 

- Instrumenten gebruiken 

- Communicatie zonder oordeel. 

 

Het gaat ook om juist meer begrip te krijgen voor de verhoudingen, hoe mensen aankijken 

tegen hulpverleners, wat helpt om mensen hun zorgen meer te laten uiten etc. Meer leren om 

op een bepaalde manier vragen te stellen, gesprek aan te knopen, in plaats van met 

aannames en vooroordelen in contact te gaan met ouderen (bijvoorbeeld: 'bij alle Turkse 

mensen moet je je schoenen uitdoen'). Cultuursensitief werken gaat veel verder dan alleen de 

praktische gedragsregels.  

 

Een ander idee is om twee bijeenkomsten in de wijken te organiseren waarin de professionals 

een reis van diverse culturen gaan meemaken. Ook is de werkvorm: De Bruidskist genoemd 

als kans om in gesprek te raken met elkaar. De normen en waarden van diverse culturen zijn 

dan uitgangspunten. 

Het advies is om nog meer door de sleutelfiguren aan te laten geven wat zij nodig hebben of 

ideeën die zij hebben over wat zij kunnen doen aan cultuursensitiviteit te vergroten. 
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Aanbevelingen 

 

Op basis van alle verslagen en opbrengsten van de werkvormen die uitgevoerd zijn in het 

afgelopen jaar zijn 10 hoofdaanbevelingen voor het vervolg in 2023 geformuleerd. Deze 

kunnen gebruikt worden voor het vervolg om migrantenouderen te vinden, betrekken en te 

versterken in Krijspijn en Dordrecht Centrum. 

 

 

Kern van de aanbevelingen 
 

Versterk!  

de wijknetwerken door professionals, migrantenouderen en sleutelfiguren samen te 

brengen. 

 

Betrek!  

meer sleutelfiguren uit formele en informele netwerken, verenigingen, 

gemeenschappen. 

 

Creëer!  

samen een plan voor 1 wijk en pas deze regelmatig aan. 

 

Includeer! 

alle ouderen in de wijk, werk met hen samen. 

 

Normaliseer!  

het regelmatig samenkomen van het buurtnetwerk. 

 

Organiseer!  

dagbesteding en vaste ontmoetings-activiteiten. 

 
 

 

Advies 1: Maak per wijk een gezamenlijk plan waarin samengewerkt wordt aan gezamenlijk 

opgestelde doelen ten behoeve van de migrantenouderen in de wijk. Ga voort op de netwerken 

die nu ontstaan zijn en waar enthousiasme en betrokkenheid is ontstaan. 

 

Advies 2: Ga vanuit de bestaande organisaties actief op zoek naar verbinding met 

zelforganisaties en religieuze organisaties (zoals de moskee en kerken) in de wijk. Werk aan 

verbinding, informeer elkaar, zoek de samenwerking actief op. Voor ouderen zelf geeft dit ook 

verbinding en vertrouwen. Het advies is: nodig uit, ga in gesprek en maak verbinding. 

 

Advies 3: Blijf netwerkbijeenkomst organiseren op wijkniveau. Zoals gebleken het afgelopen 

jaar groeit de verbinding wanneer de professionals en sleutelfiguren en ouderen bij elkaar 

komen en inspirerende werkvormen delen want dan ontstaat er een gezamenlijk leren.   

 

Advies 4: Borg en zorg dat 1 of 2 professionals verantwoordelijk zijn voor het versterken van 

de netwerken in de wijken, zodat samenwerking en coördinatie sterk blijft 

 

Advies 5: Er is veel kennis beschikbaar en ervaring in het werken met ouderen met een 
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migratieachtergrond bij verschillende organisaties. Ook zijn er thema’s die iedereen inspireren 

en werkvormen die iedereen inspireren zoals cultuur sensitief werken, de bruidskist, 

interviewen ouderen, vergeetachtigheid en dementie, voeding enzovoort. 

 

Advies 6: Blijf migranten ouderen thuis bezoeken om te vragen naar hun behoeften. Pas deze 

uitgesproken behoeften toe. Bijvoorbeeld het halen en brengen van migranten ouderen naar 

dagbesteding en activiteiten. 

 

Zet een volgende stap door ook met ouderen met andere achtergronden nader in gesprek te 

gaan en daar ook de mantelzorgers bij te betrekken. Zoek nog beter uit hoe alle groepen 

migranten ouderen in beeld kunnen worden gebracht. Denk ook aan de Moskee en andere 

religieuze gemeenschappen en verenigingen 

 

Advies 7: Zorg dat professionals, sleutelfiguren en migranten ouderen weten wat er te doen is 

in de wijk. Bereid het overzicht van ontmoetingsplaatsen en activiteiten voor migranten 

ouderen in de 2 wijken uit. Kijk ook breder dan alleen ontmoeting (kerken/moskeeën/ cafés 

etc..) 

Advies 8: Migranten ouderen willen graag wat betekenen voor een ander. Dat gaven zij aan in 

de interviews want dit ook gewend te doen in de eigen familie. Het advies is: zoek en benut de 

ouderen die iets voor de wijk of andere migranten ouderen wil betekenen en werk met hen 

samen. Zingevend bezig zijn is een belangrijke factor in het voorkomen van eenzaamheid.  

Advies 9: benut de kennis, kunde en ervaringen van de professionals, sleutelfiguren en 

migranten ouderen zelf in de wijk om cultureel sensitiever te werken. Organiseer kleinschalige 

bijeenkomsten  

 

Advies 10: Organiseer op verschillende plekken ontmoeting, activiteiten en dagopvang en zorg 

dat migranten ouderen in de wijk hiervan weten, nodig uit, haal en breng en betrek hen actief 

bij de organisatie en uitvoering. 
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Uitvoering Actie-onderzoek 

Aanleiding en situatie 

Internos Thuiszorg en de kerngroep van het migrantenouderen netwerk heeft in 2020 de 

subsidie van fase 2 en 3 opnieuw gehonoreerd gekregen van ZonMw. De subsidie is 

aangevraagd omdat het netwerk na fase 1 de opgedane kennis en ervaringen willen door 

ontwikkelen en verduurzamen. Daarmee wordt een samenhangend aanbod van zorg, 

ondersteuning en welzijnsactiviteiten voor thuiswonende ouderen en eventueel hun naasten 

gerealiseerd. Voor deze doorontwikkeling heeft het netwerk JSO gevraagd het actieonderzoek 

te begeleiden. Op deze wijze wordt er gaandeweg met het netwerk in de wijk geleerd en door 

ontwikkeld. 

 

Doelstelling actie-onderzoek 

Het doel van deze opdracht aan JSO is dat mede door middel van het actieonderzoek 

migrantenouderen eerder door de hulpverlening en ondersteuning in de wijken worden bereikt 

zodat zij passende ondersteuning kunnen krijgen. 

 

Wijze van uitvoering actie-onderzoek 

Het migrantenouderen netwerk voert de doorontwikkeling uit van het project ‘Vinden, 

betrekken en versterken van kwetsbare migranten ouderen in Dordrecht’. De lokale 

projectleiding wordt uitgevoerd door Internos. 

JSO heeft gedurende deze tijd, het actiegerichte onderzoek opgezet, begeleid en heeft tijdens 

de uitvoering het netwerk geïnspireerd en geleerd om actiegericht onderzoek uit te voeren.  

JSO heeft het actiegerichte onderzoek op de volgende wijze uitgevoerd: 

 

➢ Door het lokale netwerk te activeren en inspireren om mee te werken aan een gezamenlijk 

actieonderzoeksplan en deze nader uit te werken en onderlinge afstemming te realiseren;  

➢ Door samen met de 2 lokale projectleiders (van Internos en Buurtwerk) de activiteiten die 

nodig zijn om het actieonderzoek uit te voeren te organiseren en uit te voeren.;  

➢ Door te zorg dat de uitkomsten van het actiegerichte onderzoek bruikbaar en toegankelijk 

zijn om samen te leren en kennis te ontwikkelen zodat praktische problemen kunnen worden 

opgelost, waar professionals tegenaan lopen (o.a. dit verslag)  

➢ Door te zorgen dat het actieonderzoek bijdraagt aan het behalen van de drie hoofddoelen 

van het netwerk;  

➢ Door te zorgen dat migrantenouderen, mantelzorgers, sleutelfiguren en professionals 

participeren in het project en actieonderzoek. Om hen gaat het! 
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Onderzoeksproces in cyclus 

 

JSO heeft gewerkt in verschillende fases. 

 

Cyclus I van oktober 2020 tot en met januari 2021: JSO 

is gestart met de lokale projectleider om het wijk-

netwerk bij elkaar te roepen en middels een 

startbijeenkomst de voorbereiding in gang te zetten 

(fase 0 en 1). Met elkaar gaan is bepaald hoe de drie 

hoofddoelen worden bereikt, welke activiteiten worden 

uitgevoerd en op welke wijze het actieonderzoek wordt 

uitgevoerd (fase 2). JSO sluit sterk aan bij de bestaande 

activiteiten en het wijknetwerk in de wijk. Bij elke 

activiteit stimuleert JSO de praktijkonderzoekers om het 

onderwerp te analyseren, op onderzoek uit te gaan, 

oplossingen te zoeken en deze toe te passen in de 

praktijk (fase 3). 

 

JSO begeleidt de betrokken professionals om vernieuwingen te gaan implementeren (fase 3) 

en vastleggen (fase 4). Een gezamenlijk plan krijgt gaandeweg vorm. JSO geeft professionals 

coaching om actiegerichte onderzoeks-vormen toe te passen, zodat zij 

zelfstandig op onderzoek uit kunnen gaan. Delen en inspireren wordt 

toegepast middels het organiseren van werksessies met het netwerk.  

 

Cyclus II van Januari tot en met juni 2021: In Januari maken we een pas op 

de plaats en bekijken de resultaten van de eerste cyclus. Het plan wordt 

bijgesteld en vernieuwd en zal zich meer verdiepen omdat er voorgegaan 

wordt op de resultaten van cyclus I. Opnieuw worden dezelfde fases uitgevoerd. JSO zal meer 

overdragen en het netwerk coachen om zelf uit te voeren. Zodat de actiegerichte werkwijze 

onderdeel wordt van het dagelijks werk van de professionals uit het migranten netwerk. 

 

Overzicht uitwerking taken en uren actiegericht onderzoek JSO 
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Korte uitwerking actiegerichte werkvormen 

 

 

Actieonderzoek Werkvorm 1) Startup met projectcanvas 

Bij de start van het project is met de kerngroep een startup georganiseerd waar gezamenlijke 

doelen en aanpak zijn geformuleerd. De doelen zijn concreet gemaakt en de planning wanneer 

welke activiteiten plaats gaan vinden is ingevuld. Op pagina 2 is een samenvatting van het 

resultaat te lezen van de startup. 

 

 
 

Actieonderzoek Werkvorm 2) Actieve wijknetwerkbijeenkomsten 

Er zijn verschillende wijknetwerkbijeenkomsten georganiseerd met het doel elkaar (beter) te 

leren kennen, het gesprek aan te gaan over migranten ouderen en de sleutelfiguren te 

motiveren om actief mee te doen aan het bereiken van migranten ouderen. In de eerste 

wijknetwerkbijeenkomsten lag de focus vooral op het stimuleren om migranten ouderen zelf te 

gaan bevragen waar zij behoefte aan hebben. De wijknetwerkbijeenkomsten waren zodanig 

ingericht dat door de werkvormen gezamenlijk antwoorden, oplossingen en ideeën worden 

gegenereerd. 

Op deze manier wordt de samenwerking gestimuleerd, een sociale basis in de wijk gemaakt en 

de coördinatie op activiteiten versterkt. Het doel van alle actieve netwerkbijeenkomsten is de 

het verzamelen wat kennis en ervaringen zijn, deze delen en leren hoe de samenwerking en 

het bereiken van migranten ouderen versterkt kan worden. Door op deze wijze de 

bijeenkomsten actief te organiseren wordt het netwerk geleerd om ieders kwaliteiten en 

ervaringen te benutten. 
 

Voorbeeld programma wijknetwerk 
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Actie onderzoek Werkvorm 3) online focusgroepen (breed netwerk en kerngroep) 

 

Doel van de focusgroepen was om in de 

wijknetwerken ideeën en acties op te halen op 

basis van de 3 hoofddoelen die door de 

kerngroep zijn geformuleerd. Vanwege de 

naweeën van de corona hebben deze 

focusgroepen online plaats gevonden. Er is 

gewerkt in subgroepen om zoveel mogelijk 

advies, tips en ideeën te verzamelen om 

migranten ouderen te vinden, betrekken en 

activiteiten in de wijk uit te voeren en 

verbinden. 

 

 

Actieonderzoek werkvorm 4) vraag het de oudere zelf! 

 

Deze werkvorm is bedoeld om migrantenouderen zelf te gaan vragen wat zij ervaren en 

wensen als het gaat om ontmoeting in de wijk. De werkvorm wordt uitgevoerd door de 

sleutelfiguren in de wijk, bij migranten ouderen thuis. Zie pagina 9 – 11 voor de werkvorm en 

utikomsten  

 

Wat we willen bereiken is dat we na de gesprekken met ouderen in 

Krijspijn en Centrum weten hoe we meer ouderen met een migranten 

achtergrond op de ontmoetingscentra Koleriet en Stadswiel kunnen 

ontvangen. We zijn benieuwd naar hun motivatie om te komen en wat ze 

graag zouden willen doen. Dan kunnen we daar beter op aan sluiten, ook 

als het gaat om het benutten van steun en hulp in de wijk. 

 

 

 

Actieonderzoek werkvorm 5) ervaringsgesprek ouderen/spiegelgesprek 

 

Het doel van deze werkvorm is dat professionals en sleutelfiguren luisteren naar de verhalen 

en ervaringen van migranten ouderen zodat zij meerdere perspectief op krijgen op cultuur 

sensitief werken. Er worden 2 kringen gevormd. Een buitenkring (met de professionals en 

sleutelfiguren) en een binnenkring met de migrantenouderen van verschillende culturele 

achtergronden. In de binnenkring wordt onder begeleiding een gesprek gevoerd aan de hand 

van vragen. In de binnen kring is 1 stoel vrij. Na het vertellen van de ervaringen kan er 

iemand van de buitenring op de stoel in de 

binnenring een vraag stellen. 

Waarna opnieuw dialoog en gesprek plaatst vindt. 

 

Opdracht aan de buitenkring: Luister naar de 

verhalen van de ouderen. Schrijf op: wat raakt je, 

wat hoor je wat nieuw is, wat valt je op en kun je 

toepassen in je werk met migrantenouderen. 

 

Afronding van het ervaringsgesprek: Er wordt met de stoelen 1 kring gevormd. De vraag die 

gesteld wordt aan de hele groep: wat leren we hiervan? 
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Bijlagen: doelen bladen 
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