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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 dit verslag geven wij uitvoerig weer welke activiteiten er in 2020 zijn geweest en wat de 

werkgroepen tijdens de pandemie gedaan hebben voor hun senioren. Maar eerst kort iets over 

de ontwikkelingen van de AOW-groepen en Seniorenateliers.  

In 2020 zijn AOW Stadsdriehoek en AOW De Esch opgeheven. De vrijwilligers van 

Stadsdriehoek zijn om gezondheidsredenen gestopt. Er is bewust gekozen om in deze wijk 

geen nieuwe vrijwilligers te werven omdat Wmo Radar en Spirit55+ hier al wekelijks 

activiteiten voor ouderen aanbieden. AOW De Esch is aan het begin van de COVID-19 

uitbraak gestopt ook vanwege gezondheidsredenen en omdat de organisatiekracht van de 

werkgroep afnam. Er kwamen wijzigingen vanuit de bewonerscommissie en de lokale 

organisatie Superactief ging in het woongebouw van AOW De Esch van start met het 

gemeentelijke programma Vitale Woongemeenschappen. Een deel van de bezoekers van 

AOW De Esch doet inmiddels mee aan de activiteiten van Superactief. Pluspunt heeft contact 

met Superactief en wij zien mogelijkheden om in 2021, na de pandemie, een nieuwe 

werkgroep op te richten.  

Door de corona-crisis is er dit jaar maar één nieuwe groep ‘in oprichting’ gestart: 

Seniorenatelier Dahlia.  

Een student van Hogeschool Rotterdam heeft voor haar afstuderen een onderzoek gedaan 

binnen AOW. Pluspunt wilde graag meer zicht krijgen op de vraag Hoe worden de 

vrijwilligers in AOW groepen gemotiveerd? Dit omdat AOW 

werkgroepleden met het vrijwilligerswerk stoppen. Wat zijn daar de 

redenen van en wat voor conclusies zijn daar uit te halen? Na haar 

onderzoek heeft ze een model ontworpen waarbij nieuwe vrijwilligers 

geworven kunnen worden. Zie verder ook onder AOW SO. 
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Verbinding Anders Ouder Worden en Seniorenateliers 

 

AOW is gericht op empowerment, 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 

over het ouder worden tot klaverjassen, breien en gezamenlijk op 

pad gaan. Kortom, alles waarvoor senioren zelf verantwoordelijk 

willen zijn en gericht op activiteiten die zij zelf kunnen 

organiseren. Deze werkwijze is wat laagdrempeliger voor sommige 

ouderen dan AOW. Op deze wijze wordt de kracht van diverse 

senioren - hun talenten en kwaliteiten - benut. Seniorenateliers en 

AOW hebben wat dat betreft wel veel gemeen, denk aan 

bijvoorbeeld de sociale cohesie, inzetten van talenten, 

empowerment en participatie. Het draait uiteindelijk om het vormen van communities. 

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

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

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

functioneren. Evenals 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 medicijngebruik bij laaggeletterde ouderen. Daarnaast is er 

veel belangstelling voor voorlichtingen over diabetes, 

dementie, depressies, eHealth en vitaal ouder worden. Ook 

onderwerpen als het levenstestament en langer thuis wonen 

zijn gespreksonderwerpen. Veel ouderen vinden het prettig 

om in een vertrouwde omgeving dieper op bepaalde 

onderwerpen in te gaan.  

Trends 

- Tijdens de lockdown zijn diverse buitenconcerten 

georganiseerd bij o.a. Seniorenatelier Emmahuis, 

Seniorenatelier Kerkeplaats en AOW Schiebroek.  

- Pluspunt zit in de werkgroep voor de Fit Festivals en wil 

de AOW werkgroepen per gebied bij de festivals gaan 

betrekken. Door COVID-19 ging dit niet evenals het 
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stedelijke Talentenfestival van 11 september wat mee georganiseerd werd door Pluspunt. We 

zijn door gegaan met andere organisaties in het ontwikkelen van een talenten programma en 

daar is de Talentenkaravaan uit voortgekomen. Deze gaat zodra het mogelijk is van start in 

een aantal gebieden.   

- Ouderen van het Seniorenatelier Noordplein 12 en Seniorenatelier Amisade werkten mee 

aan het kunstproject Fruits de Mer van kunstenaar Eddy Kaijser. Met plastic opgevist door 

scholieren uit de Rotte, en vervolgens bewerkt, haakten de senioren kunstvoorwerpen. De 

expositie van de kunstinstallatie is tentoongesteld in het Zaagmolenbrugwachtershuisje.   

- In maart stond voor een aantal AOW groepen een uitstapje gepland via Leef je uit 

Foundation. Het uitje is verschoven naar 2021.  

- 416 senioren van de AOW groepen hebben in december een tasje met een kerststol, kaart en 

waxinelichtje op batterijen ontvangen. De kerststollen actie werd opgezet door het 

Laurensfonds en Coalitie Erbij Rotterdam.  

- Pluspunt en AOW vrijwilligers hebben bij de Kom Erbij Conferentie een talententafel 

georganiseerd met de mini workshop “Hoe benut je je talenten na je pensioen?”  

- Pluspunt heeft haar vrijwilligers een kaartje gestuurd tijdens de lockdown.  

- AOW groepen en Seniorenateliers uit Feijenoord hebben mee gewerkt aan het kunstproject 

Sierkussen maken van divers materiaal om uiting te geven wat je door de lockdown hebt 

gemist. Het project was een initiatief van Pluspunt en uitgevoerd door beeldend kunstenaar 

Mirjam Peeters en Paula van Dijk. De 37 sierkussens konden helaas niet tentoongesteld 

worden in Galerie  Niffo door de coronamaatregelen. Er is wel een digitale presentatie 

geweest van de werken.    

- AOW Avenue Concordia heeft een uitwisseling gehad met een vrijwilligersorganisatie uit 

Noord Duitsland in het kader van meer inzicht krijgen in het betrekken van 

migrantenouderen.  

- Seniorenatelier Kerkeplaats heeft meegedaan aan de 

bloemenestafette van Coalitie Erbij. De activiteitenruimte was 

met 10 senioren vol. Voor de senioren die nog niet hun huis uit 

durfden  hebben de senioren bosjes bloemen gemaakt en langs 

60 huisdeuren bezorgd. 

- Seniorenatelier Kayena heeft halverwege juli met haar 

senioren een lunch genuttigd in het Kralingse Bos en met 

elkaar een bewegingsles gevolgd in het bos.  

- Vrijwilligers van de groepen /werkgroepleden van AOW zijn 

massaal presentjes, eten, fruit en boodschappen gaan bezorgen 

bij hun oudere bezoekers.  

- Pluspunt en diverse AOW werkgroepen hebben meegewerkt 

aan het onderzoek naar communities van Amy Jo-Ann bij 

gemeente Rotterdam. Zie  https://we.tl/b-94riayIReA 

 - Onder de bomen in het Afrikaanderpark volgden de deelnemers van Seniorenatelier Turkse 

Vrouwengroep DSB een buikdansworkshop en diverse voorlichtingen o.a. over Trevvel 

(veilig reizen in coronatijd) en andere coronazaken.  

- All you can Art, een kunstproject met ouderen in de Kunsthal heeft samen gewerkt met 

enkele AOW-groepen.   

- De Brede-Raad-010 bestaat 5 jaar en maakte een magazine met daarin een portret van Carla 

Zonneveld, ook vrijwilliger bij AOW en een interview met Pascalle van Leerdam, 

projectleider van AOW.  

- Tijdens de lockdown zijn senioren creatief aan de slag gegaan met het maken van bloemen 

van stof. Daarvoor werden creatieve doe-het-zelf brievenbuspakketjes gemaakt voor de 

https://we.tl/b-94riayIReA
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senioren.  

- Een vrijwilliger van AOW heeft meegewerkt aan alternatieve stages voor MBO-studenten. 

De studenten maken ouderen wegwijs met videobellen. Zie 

https://www.rijnmond.nl/nieuws/201764/Alternatieve-stage-voor-MBO-studenten-ouderen-

wegwijs-maken-met-videobellen  

AOW werkgroepen 

 

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

Daarbij wordt aangegeven of de groep zelfstandig werkt of ondersteund wordt en door wie. 

 Noord 

- AOW Emmahuis (zelfstandig) 

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

- AOW De Heulbrug (zelfstandig)  

- Seniorenatelier Noordplein 12 (zelfstandig) 

- Seniorenatelier Ouwerpower (zelfstandig) 

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

- Seniorenatelier Bergpolder/Liskwartier (zelfstandig) 

- Seniorenatelier Jan van der Ploeghuis (zelfstandig) 

- Seniorenatelier Kerkeplaats (i.s.m. Dock/SOL) 

- Seniorenatelier Dansatelier (zelfstandig) i.c.m. Bergpolder en Ouwerpower 

  Prins Alexander 

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

 Hillegersberg/Schiebroek 

- AOW Schiebroek (i.s.m. Activos) 

 Hoogvliet 

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

 Kralingen/Crooswijk 

- AOW Crooswijk (zelfstandig) 

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

- Seniorenatelier Portu Verde (zelfstandig) 

- Seniorenatelier Amisade (zelfstandig) 

 Delfshaven  

- AOW Casa Tiberias (zelfstandig) 

- Seniorenatelier BoTu (zelfstandig) 

 IJsselmonde 

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

- AOW St. Upkar (zelfstandig) 

 Feijenoord 

- AOW Senioren op Straat (zelfstandig) 

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

https://www.rijnmond.nl/nieuws/201764/Alternatieve-stage-voor-MBO-studenten-ouderen-wegwijs-maken-met-videobellen
https://www.rijnmond.nl/nieuws/201764/Alternatieve-stage-voor-MBO-studenten-ouderen-wegwijs-maken-met-videobellen
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- Seniorenatelier Abrassa (zelfstandig) 

- Seniorenatelier Turkse vrouwengroep DSB (i.s.m. DSB) 

- Seniorenatelier Dahlia i.o.  

 Charlois 

- AOW 55+ Sociëteit Oud Charlois (zelfstandig) 

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

 Overschie 

- Seniorenatelier Satsang i.o. (zelfstandig) 

 Centrum 

- AOW Caribische Zilveren Kracht (zelfstandig, samenwerking met Leeuwenhoek) 

 Stedelijke groepen 

- AOW Dovengroep (zelfstandig) 

- AOW Vrouwennetwerk (zelfstandig) 

 Buiten Rotterdam 

- AOW Capelle aan den IJssel (zelfstandig) 
 

Voorgenomen resultaten voor 2020 

Aantal werkgroepen 32 met totaal circa 100 werkgroepleden 

Gerealiseerd in 2020 

 Er zijn binnen Rotterdam 32 werkgroepen actief, waarvan 2 in oprichting en  

inclusief 16 seniorenateliers; 

 Er zijn 125 werkgroepleden;  

 De AOW werkgroepen hebben in de wijken naar schatting 324 bijeenkomsten 

georganiseerd waarmee naar schatting 5.202 senioren zijn bereikt. Hiervan zijn 178 

bijeenkomsten met 3.466 deelnemers geregistreerd. Daarvan zijn i.v.m. coronabeleid 

65 alternatieve activiteiten georganiseerd met een bereik van 1.918 deelnemers. Ook 

hebben AOW-groepen ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd, naar schatting 146 

met een bereik van 1.736 senioren.  
 

AOW Stedelijk Overleg - SO 

Het doel van het SO is dat de werkgroepen kennis vergaren en delen, dat ze leren van elkaars 

ervaringen, samen optrekken, elkaar inspireren en ideeën opdoen. In voorgaande jaren gingen 

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. Dit hebben we dit 

jaar niet kunnen realiseren i.v.m. de pandemie. Dit jaar zijn de vrijwilligers, wanneer dit 

mogelijk was, bijeen gekomen in de ruimte van SOR De Heulbrug. Een grote fijne ruimte 

waar goed geventileerd kan worden.  

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 overleggen zijn diverse organisaties uit de stad langs geweest die een specifiek 
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thema via een presentatie, workshop, training of inleiding onder de aandacht hebben gebracht. 

Onderwerpen die aan bod zijn gekomen:  

- Voorlichting van Vegro. Vegro kennen we als winkel voor zorghulpmiddelen. Naast het 

lenen en verhuren van zorghulpmiddelen organiseert Vegro ook themabijeenkomsten over 

vitaliteit, valpreventie, langer thuis wonen en meedoen met een beperking. Voor het lenen 

van rolstoelen voor een uitje met de AOW werkgroep kan men ook contact opnemen met 

Vegro.  

- Informatie over de bijeenkomst inkomensondersteunende regelingen van de bibliotheek 

Rotterdam. Welke inkomensondersteunende regelingen zijn er in Nederland maar ook in 

Rotterdam. In hoe verre wordt er gebruik gemaakt van deze regeling. Mensen weten niet 

van deze regelingen of kunnen het niet aanvragen. Procedure is ook erg ingewikkeld om 

aan te vragen. Tijdens de informatiedag worden 5 inkomensondersteunende regelingen 

toegelicht: AOW tegoed, aanvullende inkomensondersteuning ouderen (AIO), gratis 

openbaar vervoer, zorgtoeslag en het VGZ Rotterdampakket. Ook kwijtschelding van de 

afvalstofheffingen kwam aan de orde. 

De bijeenkomst is bedoeld voor Rotterdammers die een betaalde baan hebben of 

vrijwilligerswerk doen met/voor senioren. De genodigden kunnen op die manier in hun 

eigen netwerk senioren hulp bieden met de inkomensondersteunende regelingen.  

- Digitale voorlichting over de nieuwe subsidieregeling Lokale Culturele Programmering 

van Cultuur Concreet en de mogelijkheden voor groepen om in de gebieden plannen in te 

dienen bij  de Cultuurregisseur.  

- Een student van Hogeschool Rotterdam heeft voor haar afstuderen een onderzoek gedaan 

binnen het AOWprogramma. Haar stage opdracht vanuit Pluspunt was om te onderzoeken 

‘ Hoe worden de vrijwilligers in AOW groepen gemotiveerd?’. Dit omdat AOW groepen 

met het vrijwilligerswerk stoppen. Hierbij heeft zij theoretische methodes gebruikt zoals 

rapporten en statistieken. Daarnaast heeft zij ook gebruik gemaakt van praktijk methodes, 

zoals meelopen met activiteiten bij verschillende AOW groepen. Ook 

heeft zij meerdere leden van een AOW groep telefonisch 

geïnterviewd om haar onderzoeksvragen zo goed mogelijk te kunnen 

beantwoorden. Na haar onderzoek heeft ze een model ontworpen 

voor de werving van nieuwe vrijwilligers. Hier is een stappenplan in 

opgenomen met uitleg over werkzaamheden en over het proces van 

het organiseren van een activiteit. Het onderzoek wordt in 2021 

binnen het Stedelijk Overleg besproken met de 

vrijwilligers/werkgroepleden van het AOW-programma. 

 

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

inspireert elkaar. Bij het gebruikelijke rondje uit de wijk licht iedere werkgroep zijn 

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

Tijdens de lockdown is er maandelijks een verslag met up dates van de werkgroepen rond 

gemaild en per post verstuurd naar de deelnemers die geen email hebben.  
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Voorgenomen resultaten 2020 

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

Gerealiseerd in 2020 

Gerealiseerd 6 fysieke bijeenkomsten. Hieraan hebben in totaal 62 werkgroepleden 

deelgenomen. Gerealiseerd 11 verslagen voor de SO leden. Met die verslagen werden 53 

werkgroepleden per keer bereikt. Totaal 115 werkgroepleden bereikt. 

Trainingen 

 

De werkgroepleden hebben vanuit hun 

AOW-praktijk hun trainingswensen geuit 

en deze hebben we kunnen honoreren.  

- Training ‘Fondswerving´. Een 

PowerPoint met daarin de fondsen 

waar AOW werkgroepen aanvullend 

budget kunnen aanvragen. Waar moet 

een aanvraag aan voldoen, voor welk 

termijn moet een aanvraag ingediend 

worden en wat zijn de doelen van de fondsen?   

- Training ‘Hoe om te gaan met de Coronaregels?´. De training is na de eerste lockdown 

georganiseerd in augustus. De vrijwilligers hadden behoefte om met elkaar hun ervaringen 

te delen en te kijken naar passende mogelijkheden om activiteiten weer te starten. Hoe 

kunnen activiteitenruimtes coronaproof ingericht worden en waar moet men dan aan 

denken? En hoe kun je je bezoekers prikkelen om de stap naar buiten weer te zetten? Er 

werden namelijk veel signalen ontvangen van bezoekers dat ze bang waren om besmet te 

raken, terwijl ze elkaar wel heel graag weer wilden ontmoeten.     

- Training ´Veilig internetbankieren´ door  de Rabobank. De training is onderdeel van de 

senioren service van de Rabobank. Internet is door de Corona extra belangrijk geworden, 

maar waar moeten senioren op letten als ze gaan internetbankieren?  

Voorgenomen resultaten voor 2020 

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

 

 

Gerealiseerd in 2020 
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3 trainingen, totaal 31 deelnemers 

- Fondswerving                                                                                    9 deelnemers 

- Hoe om te gaan met de Coronaregels                                                 11 deelnemers 

- Veilig internetbankieren                                                              11 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 Bewonersinitiatief aanvragen, welke 

ontwikkeling zijn er binnen de zorg en hoe 

kunnen we dat binnen onze groepen 

kenbaar maken? Wat zijn aansprekende 

onderwerpen en hoe pakken we het aan?  

Dit jaar zijn veel adviezen aan groepen gegeven over hoe je in coronatijd contact met je 

bezoekers kunt onderhouden. Ook hebben we vragen gehad om te zoeken naar alternatieve 

locaties voor activiteiten waarbij men op voldoende afstand kan zitten, of geschikte 

buitenlocaties. Of ging het om meedenken over alternatieve activiteiten tijdens de corona-

crisis. Daarnaast betrof het ook andere zaken die voor ouderen van belang zijn. Zoals gezonde 

voeding, diabetes, invulling van de Fit Festivals en de Talentenparade. Daarnaast het 

aanvragen van bewonersinitiatieven of het aanvragen van (extra) budget voor activiteiten bij 

Coalitie Erbij. Ook werden andere organisaties die voor ouderen willen werken geadviseerd. 

De adviezen hierover vonden telefonisch, per mail, op 

kantoor of ter plekke plaats.  

Voorgenomen resultaat 2020 

Aantal adviezen op maat: 70 keer met gemiddeld 3 

personen, totaal bereik 200 

 

Gerealiseerd in 2020 

 

76 keer advies aan 236 personen. 

 

   


