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Inleiding 

Anders Ouder Worden (AOW) staat voor het organiseren van thema- en 

informatiebijeenkomsten voor, door en met senioren in de eigen buurt/wijk.  

Het doel van AOW is senioren te informeren over maatschappelijke en sociale 

ontwikkelingen om gewenste verbeteringen te realiseren, zoals het vergroten van hun 

zelfredzaamheid, het versterken van hun sociale contacten en het vergroten van hun 

participatie in de samenleving. Het project stimuleert senioren actief te worden in de eigen 

wijk, onder het motto ‘wat kan ik doen in & voor mijn wijk?’ 

AOW bestaat uit actieve senioren die in werkgroepverband in een wijk/gebied of op stedelijk 

niveau zelf thema- en informatiebijeenkomsten organiseren voor en met andere oudere 

Rotterdammers. De werkgroepen vormen een dwarsdoorsnede van de Rotterdamse senioren. 

In 2018 hebben we onder andere afscheid genomen van de ‘oude’ groep AOW Walenburg. 

Door het wegvallen van een aantal werkgroepleden vanwege gezondheidsredenen is de groep 

uit elkaar gevallen. Doordat er geen nieuwe werkgroep gevormd kon worden, zijn de senioren 

na de zomer doorverwezen naar AOW De Heulbrug en Seniorenatelier OuwerPower voor het 

bijwonen van themabijeenkomsten en activiteiten. De werkgroepleden van AOW Schiebroek 

zijn in het voorjaar noodgedwongen gestopt.  

De ruimte van Laurens Borgsate wordt niet meer beschikbaar gesteld voor wijkbewoners. 

Hoewel de bewoners van Borgsate ook deelnemen aan de themabijeenkomsten, mag de AOW 

werkgroep geen gebruik meer maken van de ruimte. De vrijwilligers van Activos hebben 

AOW Schiebroek overgenomen en hebben een ruimte kunnen vinden in de Oranjekerk. Een 

groot deel van de vaste bezoekers moet nu een langere afstand afleggen voor het bijwonen 

van de bijeenkomsten. Hierdoor haken helaas veel ouderen af. Activos gaat eind dit jaar 

evalueren of ze hiervoor een oplossing kunnen vinden.  

Op andere plekken zijn er nieuwe initiatieven gestart. In Feijenoord heeft de Kaapverdiaanse 

seniorengroep Abrassa, in Prins Alexander de Caribische seniorengroep Kayena en in Noord 

de Surinaamse seniorengroep Plata Broki een training gevolgd waarna ze een Seniorenatelier 

zijn gestart. Deze groepen zijn voor alle ouderen toegankelijk.  

Seniorenatelier Bergpolder/Liskwartier is ontstaan door het project Zichtbare Schakel. Het 

project is gestopt maar de ouderen hadden behoefte om met elkaar in contact te blijven. Voor  

inspiratie, informatie en advies sluiten ze zich aan bij AOW.  

In het najaar is een student van de opleiding Social Work gestart met haar 

afstudeeronderzoek. Zij heeft een onderzoeksvraag geformuleerd m.b.t. het werven en binden 

van nieuwe aanwas voor de AOW werkgroepen. Dit is een steeds terugkerend punt voor alle 

werkgroepen in verband met de continuïteit van de AOW-groepen.  

 

Verbinding Anders Ouder Worden en Seniorenateliers 

AOW is gericht op empowerment, burgerkracht, participatie en samenredzaamheid van 

senioren. Het vergroot het persoonlijke sociaal netwerk van zowel werkgroepleden als van 

individuele bezoekers. Daarnaast is Pluspunt begonnen met het oprichten en ondersteunen van 

Seniorenateliers. In een Seniorenatelier kan van alles plaatsvinden, van ontmoetings- en 

informatiebijeenkomsten tot klaverjassen, breien en gezamenlijk koken. Kortom, alles 

waarvoor senioren zelf verantwoordelijk willen zijn en zelf kunnen organiseren. Deze 

werkwijze is wat laagdrempeliger voor sommige ouderen. Op deze wijze wordt de kracht van 
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diverse senioren - hun talenten en kwaliteiten - benut. Seniorenateliers en AOW hebben wat 

dat betreft veel gemeen, denk aan bijvoorbeeld de sociale cohesie, inzetten van talenten, 

empowerment en participatie.  

Het doel van AOW is senioren te informeren over maatschappelijke en sociale 

ontwikkelingen om gewenste verbeteringen te realiseren. Daarnaast is het doel de 

zelfredzaamheid van senioren te vergroten, zodat ze langer zelfstandig thuis kunnen 

functioneren; en het stimuleren en inspireren van senioren om zich te blijven ontwikkelen, te 

participeren en actief te worden/blijven in de eigen wijk.  

Naast een informatiebron over maatschappelijke en sociale ontwikkelingen, zijn de AOW-

groepen ook een platform waar ontmoetingen tussen senioren plaatsvinden. AOW is een basis 

van waaruit deelnemers hun sociale netwerken (weer) opbouwen. Ook merken we dat AOW-

groepen in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

toenemende mate (taboe)onderwerpen aansnijden die er voor de senioren toe doen, zoals 

veranderingen in de zorg en diversiteit in leefstijlen van ouderen. Daarnaast is er veel 

belangstelling voor voorlichtingen over valpreventie, zelfredzaamheid en langer thuis wonen. 

Ook onderwerpen als het levenstestament en levenseinde zijn gespreksonderwerpen. Veel 

ouderen vinden het prettig om in een vertrouwde omgeving dieper op bepaalde onderwerpen 

in te gaan.  

Trends 

 

- Enkele werkgroepleden hebben in februari het politiek forum van Overleg Samenwerkende 

Ouderenorganisaties (OSO) bijgewoond. Rotterdamse politieke partijen zetten daar hun 

ideeën over het Rotterdams ouderenbeleid uiteen en gaven aan hoe zij het een en ander willen 

realiseren.  

De werkgroepleden van AOW hebben in het teken van de campagne ‘Ouder worden op jouw 

manier’ de placemat in de brievenbus ontvangen met vragen, 

tips en voorbeelden om het gesprek over ouder worden 

gemakkelijker te maken.  

- Een aantal werkgroepen hebben zich ingeschreven voor het 

project Ouderen in de Wijk van de bibliotheek. De 

werkgroepen geven hun activiteiten door aan Ouderen in de 

Wijk zodat deze in de activiteitenoverzichten komen te staan, 

die per post naar ouderen in Rotterdam worden verstuurd.  

- AOW Casa Tiberias is het najaar gestart met een ‘gezonde 

leefstijl maand’ in samenwerking met Turkse, Marokkaanse en 

Surinaamse vrouwen uit Delfshaven. In de maand oktober zijn 

de migrantenvrouwen elke week op een verschillende locatie 

bij elkaar gekomen om een thema te bespreken. De vrouwen 

van Casa Tiberias hebben een bezoek gebracht aan de 

Buurtkamer Essenburg, Buurthuis Rosa en Huis van de Wijk Postwest. De thema’s die ze 

hebben behandeld zijn: gezond ouder worden, gezonde hapjes, bewegen en sociale contacten.  

- Anders Ouder Worden is te vinden op de Menukaart-activiteiten 65+ van Coalitie Erbij 

Rotterdam. In de Menukaart staan diverse activiteiten voor 65-plussers door de hele stad.  

- Seniorenatelier Portu Verde organiseerde begin dit jaar een wintermarkt in 

woonzorgcomplex Hoppesteyn. Naast entertainment konden wijkbewoners kennismaken met 

organisaties uit Kralingen/Crooswijk, het activiteitenaanbod in de wijk en waren er spelletjes 

voor kinderen. 
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AOW werkgroepen 

Hieronder volgt een opsomming van de AOW- werkgroepen en seniorenateliers per gebied. 

Daarbij wordt aangegeven of de groep zelfstandig werkt of dat de groep ondersteund wordt en 

door wie. 

 

 Noord 

- AOW Walenburg (zelfstandig) 

- AOW Humanitas Bergweg Turks/Marokkaans (i.s.m. Humanitas)  

- AOW Humanitas Bergweg Hindoestaans (i.s.m. Humanitas) 

- AOW Humanitas Bergweg Surinaams (i.s.m. Humanitas) 

- AOW Tori Oso (i.s.m. Prefuru) 

- AOW De Heulbrug (zelfstandig) 

- Seniorenatelier Noordplein 12 (zelfstandig) 

- Seniorenatelier OuwerPower (zelfstandig) 

- Seniorenatelier Plata Broki i.o. (i.s.m. Prefuru) 

- Seniorenatelier Bergpolder/Liskwartier i.o. 

  

  Prins Alexander 

- AOW Sinclair Lewis Senioren (zelfstandig) 

- AOW Prinsenhof (i.s.m. ontmoetingscentrum Prinsenhof) 

- Seniorenatelier Kayena i.o. (i.s.m. Zorgcocon) 

 

 Hillegersberg/Schiebroek 

- AOW Schiebroek (i.s.m. Laurens tot halverwege 2018) 

- Seniorenatelier St. Activos (zelfstandig) 

 

 Hoogvliet 

- AOW Hoogvliet Actief (i.s.m. Leliezorggroep)  

 

 Kralingen/Crooswijk 

- AOW Crooswijk (zelfstandig) 

- AOW De Esch (zelfstandig) 

- AOW Avenue Concordia (i.s.m. Prefuru) 

- Seniorenatelier Portu Verde (i.s.m. Lelie Zorggroep) 

- Seniorenatelier Amisade (i.s.m. Aafje) 

 

 Delfshaven  

- AOW Casa Tiberias (zelfstandig) 

 

 IJsselmonde 

- AOW Lombardijen (i.s.m. Even Buurten en Lelie Zorggroep) 

- AOW St. Upkar (zelfstandig) 

- AOW De Dijk (zelfstandig) 
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 Feijenoord 

- AOW Surinaams op Zuid (i.s.m. Prefuru) 

- AOW Senioren op Straat (zelfstandig) 

- AOW Steenplaat (i.s.m. Humanitas) 

- Seniorenatelier Caribische groep (i.s.m. Zorgcocon)  

- Seniorenatelier Abrassa i.o. (zelfstandig) 

 

 Charlois 

- AOW 55+ Sociëteit Oud Charlois (zelfstandig) 

 

 Overschie 

- AOW Overschie (i.s.m. Wilskracht Werkt) 

 

 Centrum 

- AOW Stadsdriehoek (autonoom, samenwerking met Spirit 55 en 

Radaradviesgroep) 

- AOW Caribische Zilveren Kracht (autonoom, samenwerking Humanitas 

Leeuwenhoek) 

- AOW Kerkeplaats (i.s.m. Laurens)  

 

 Stedelijke groepen 

- AOW Dovengroep (zelfstandig) 

- AOW Vrouwennetwerk (zelfstandig) 

- AOW COC (zelfstandig) 

 

 Buiten Rotterdam 

- AOW Capelle aan den IJssel (zelfstandig) 

- AOW Spijkenisse (i.s.m. SWO Spijkenisse) 

Voorgenomen resultaten voor 2018 

Aantal werkgroepen 30 met totaal circa 100 werkgroepleden 

 

Gerealiseerd in 2018 

 Er zijn binnen Rotterdam 38 werkgroepen actief, inclusief 10 seniorenateliers; 

 Er zijn 125 werkgroepleden;  

 De AOW werkgroepen hebben in de wijken naar schatting 437 bijeenkomsten 

georganiseerd waarmee naar schatting 8.203 senioren zijn bereikt, hiervan zijn 138 

bijeenkomsten met 3.059 deelnemers geregistreerd d.m.v. evaluatieformulieren.  

AOW Stedelijk overleg 

Het doel van het Stedelijk overleg is dat de werkgroepen kennis vergaren en delen, dat ze 

leren van elkaars ervaringen, samen optrekken, elkaar inspireren en ideeën opdoen. Zoals 



6 
 

gezegd gaan werkgroepleden bij andere groepen kijken om te zien hoe die werkgroep een 

bijeenkomst organiseert of om te onderzoeken of het thema iets is voor de eigen groep.  

Daarnaast wordt in onderling overleg bepaald aan welke trainingen de werkgroepleden 

behoefte hebben om hun werkzaamheden binnen AOW zo optimaal mogelijk te kunnen 

uitvoeren.  

Tijdens de Stedelijke overleggen zijn diverse organisaties langs geweest die een specifiek 

thema via een presentatie, workshop, training of inleiding onder de aandacht hebben gebracht. 

Ook zijn er diverse onderwerpen aan bod gekomen, zoals: 

- Bezoek aan de Zorginnovatiewinkel. Demonstratie gehad over allerlei vormen 

van e-health en thuistechnologie, zoals een armband met slimme functies en 

een app die daarmee verbonden is. De armband vertelt hoe laat het is, slaat 

alarm wanneer het nodig is en weet waar de persoon zich bevindt. 

Mantelzorgers kunnen de app installeren en zijn op die manier verbonden met 

de persoon die de armband draagt. Mantelzorgers krijgen een melding als de 

persoon alarm slaat.   

- Naar aanleiding van het bezoek aan de Life Sciences & Health Hub heeft Jan 

Pons een voorlichting gegeven over thuistechnologie. Een presentatie over de 

toepassing van domotica. Welke hulpmiddelen zijn er op de markt en hoe zijn 

die aan te vragen?  

- Bezoek aan AOW Caribische Zilveren Krachten in de locatie Leeuwenhoek. 

De groep komt wekelijks bij elkaar en voor de ouderen is het een vast punt in 

de week waar je andere ouderen kunt treffen. Ze doen diverse activiteiten, 

zoals voorlichting over thema’s als zorg, financiën, AOW-gat en creatieve 

activiteiten. Uiteraard gaan ze ook met elkaar op stap, vieren feestdagen en 

verjaardagen met elkaar. Zo is het een plek voor sommige ouderen waar je je 

thuis kan voelen ook als je familie niet dichtbij is.  

- Petra de Reus van Trevvel Samen heeft een informatiebijeenkomst gegeven 

over  vervoer op maat voor senioren in Rotterdam.  

- De sociale onderneming Klik, opgericht door studenten, heeft tijdens het 

Stedelijk overleg vertelt over de iPadworkshops die ze op locatie geeft.  

- Met een groot deel van de werkgroepleden is in de zomer een bezoek gebracht 

aan Diergaarde Blijdorp. Op deze manier hebben de werkgroepleden elkaar 

beter leren kennen.  

Het uitwisselen van ervaringen is belangrijk tijdens de Stedelijke bijeenkomsten. Het 

inspireert elkaar. Bij het gebruikelijke rondje licht iedere werkgroep zijn themabijeenkomst 

toe. Dit levert voor de andere werkgroepleden nieuwe informatie op.  

 

Voorgenomen resultaten 2018 

Aantal stedelijke bijeenkomsten: 8 met gemiddeld 15-17 werkgroepleden, totaal 135 

Gerealiseerd in 2018 

Gerealiseerd 9 bijeenkomsten. Hieraan hebben in totaal 152 werkgroepleden deelgenomen. 
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Trainingen 

De werkgroepleden hebben vanuit hun AOW-praktijk hun trainingswensen geuit en deze 

hebben we kunnen honoreren.  

 

- Het Rode Kruis heeft een voorlichting en training ontwikkeld over veiligheid om de 

zelfredzaamheid te vergroten. Een training waarbij het risicobewustzijn wordt vergroot, 

vaardigheden worden aangeleerd en het opbouwen of versterken van een persoonlijk netwerk. 

Wat als ik mijn sleutels kwijt ben en ik binnen in huis zit opgesloten? Wat te doen bij een 

elektriciteitsuitval of gaslekkage? Naast de 

voorlichting en training heeft het Rode Kruis ook 

een actiekwartet ontwikkeld speciaal voor senioren. 

Tijdens het spel komen verschillende noodsituaties 

aan bod. Denk aan brand, overstroming of 

criminaliteit. Door het moeten geven van tips aan 

elkaar worden de spelers tijdens het spel 

geactiveerd om na te denken over het handelen in 

zo’n situatie.  

- Lars Hooning, van Hooning Consult, heeft een 

training gegeven over de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). AOW werkgroepleden vallen nu ook onder de nieuwe 

privacywet en moeten per werkgroep een eigen privacy beleid hebben. Welke gegevens 

mogen gedeeld worden met elkaar en hoe lang mag het bewaard blijven zijn enkele 

voorbeelden die de AOW werkgroepen op papier moeten hebben staan. Naar aanleiding van 

de training hebben de werkgroepen, met ondersteuning van Pluspunt, een privacy verklaring 

opgesteld voor de eigen werkgroep.  

- Loek Harmeling heeft een training over levenstestament gegeven. De werkgroepleden zijn 

zich bewust van wat het verschil is tussen een levenstestament en een testament. Hoe kun je 

als oudere de regie in eigen handen houden wanneer je dat zelf niet meer (goed) kunt 

aangeven.  

Op eigen verzoek, in verband met een efficiënte inzet en beschikbaarheid van de 

werkgroepleden, zijn de trainingen georganiseerd na de bijeenkomsten van het Stedelijk 

overleg.  

 

Voorgenomen resultaten voor 2018 

Aantal trainingen: 3 met gemiddeld 15-20 deelnemers, totaal 50 deelnemers 

 

Gerealiseerd in 2018   

3 trainingen, totaal 43 deelnemers 

- Zelfredzaamheid in noodsituaties    11 deelnemers 

- AVG               17 deelnemers 

- Levenstestament     15 deelnemers    

Adviezen op maat 

 

Advisering is een belangrijk onderdeel van AOW en de Seniorenateliers. Zo zijn er 

bijvoorbeeld vragen over: hoe om te gaan met spanning binnen de werkgroep, hoe kan ik een 
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Bewonersinitiatief aanvragen, waar kunnen wij een ruimte vinden, welke ontwikkeling zijn er 

binnen de zorg en hoe kunnen we dat binnen onze groepen kenbaar maken?  

Dit jaar zijn adviezen aan groepen gegeven over zaken die voor ouderen van belang zijn. 

Enkele hiervan waren voor organisaties die met ouderen werken of willen gaan werken. In 

Noord is de welzijnspartij SOL het project ‘Spin in het web’ gestart waarbij ze Pluspunt 

hebben gevraagd om haar netwerk van senioren te delen. Daarnaast blijft er altijd vraag naar 

het aanbod van themabijeenkomsten en contactgegevens van inleiders. De werkgroepleden 

zoeken steeds vaker naar inleiders die een minimale vergoeding vragen zodat ze met hun 

budget meerdere themabijeenkomsten kunnen organiseren. Dit jaar is ook meerdere malen 

advies gegeven over het aanvragen van een aanvullend budget bij Coalitie Erbij of een 

bewonersinitiatief en hoe het AOW budget besteed kan worden.  

De adviezen hierover vinden telefonisch, per mail, op kantoor of ter plekke plaats.  

 

Voorgenomen resultaat 2018 

Aantal adviezen op maat: 70 keer met gemiddeld 3 personen, totaal bereik 200 

 

Gerealiseerd in 2018 

 

89 keer advies aan 240 personen. 

 

 

 


