
Korte weergave van de conferentie SenioRen samen sterk’, innovaties in wederkerigheid, 

georganiseerd door  SenioR op 7 november 2013 

 

 

De conferentie wordt geopend door  Corrine Oudijk namens SenioR. Zij geeft aan dat de 

bijeenkomst past in de maatschappelijke trend van ondernemende senioren. Senioren die hun 

kwaliteiten willen benutten en inzetten en ook contact willen houden met jongere generaties. Dit 

past ook in het beleid van een overheid die zich terugtrekt en een politiek die burgerinitiatieven 

toejuicht. Met deze conferentie hoopt SenioR duidelijkheid te krijgen over de voortgang en de 

richting van SenioR in 2014. 

Zij introduceert de dagvoorzitter Jan van der Schans, die werkzaam is geweest in de sector van de 

woningcorporaties. Jan is nu actief in de seniorenraad van Kralingen Crooswijk. 

 

Woonservicegebieden in Rotterdam 

Als eerste spreker is Norman Egter van Wissekerke gevraagd om te vertellen over het onderzoek 

van TNO, over de  belangrijke factoren bij het ontwikkelen van woonservicegebieden (WSG). 

Hij gaat specifiek in op de monitoring van de Rotterdamse situatie. Voor zijn presentatie zie 

bijgaande pdf. Tot nu toe was er nog weinig bekend over de effecten van woonservicegebieden 

op het langer thuis wonen van ouderen. Dat is nu onderzocht. Helaas kan hij nog niet veel zeggen 

omdat de bevindingen eerst met de opdrachtgever besproken moeten worden. Wel gaat hij in op 

de achtergrond van de WSG, de  methode van onderzoek en de resultaten van de focusgroepen in 

Kralingen Crooswijk. De vraag wordt of de WSG nog past bij verschillende typologieën van 

bewoners in een wijk. Vanuit de zaal komt de vraag of er niet te veel uitgegaan wordt van de 

maakbaarheid van de situaties. Is de afbakening wel goed qua indeling en hoe wordt er rekening 

gehouden met de ouderen zelf? Maar ook wat heeft de 65plusser van straks in de straat er aan? 

In feite moet dat vervolg er nog komen. 

 

Zorgcoöperaties 

De heer Ad Pijnenborg uit Hoogeloon is de tweede spreker. Boeiend vertelt hij aan de hand van 

de Zorgcoöperatie uit Hoogeloon hoe zij als burgers zelf het heft in eigen hand hebben genomen. 

Zij hebben voor zichzelf de zorg, welzijn en het wonen georganiseerd omdat de gevestigde grote 

zorgaanbieders de ouderen van Hoogeloon niet wilden bedienen. De ouderen moesten maar 

verhuizen naar de  locaties van de zorgaanbieders in de omgeving. 

In Hoogeloon zijn ze in 2005 van start gegaan met 65 leden. De oudste was toen 84 jaar en wilde 

de woonvoorziening die midden in het dorp zou komen nog graag meemaken. Dat is gelukt. De 

wethouder werkte mee om een locatie voor een pand te realiseren in het midden van het dorp. En 

er zijn nu ook al twee zorgvilla’s voor dementerenden gebouwd. Inmiddels telt de coöperatie al  

250 leden. Er zijn vrijwilligers die koken voor ouderen die dat niet meer zelf kunnen. Daarvoor 

heeft de gemeente de professionele keuken betaald die in het pand staat. Het pand staat midden in 

het dorp en vormt inmiddels het kloppende hart van het dorp. Er worden ook diverse diensten 

aangeboden door vrijwilligers zoals tuinonderhoud en vervoer regelen voor ziekenhuisbezoek ed. 

De coöperatie vorm  heeft als positief bijeffect dat de betrokkenheid groot is, ook van de 

kinderen van de ouderen. Zij doen als vanzelfsprekend meer dan alleen iets voor de eigen ouder 

en daardoor is er nooit een tekort aan vrijwilligers. Hoogeloon krijgt weer meer uitstraling, 

kinderen willen weer in de buurt blijven wonen omdat de coöperatie ook effect heeft op de 

leefbaarheid in het dorp. 



Ze bieden nu ook dagbesteding, zorgthuis, zorgspreekuur, uitleen van hulpmiddelen en 

activiteiten zoals een koor aan. De bewoners krijgen in hun eigen dorp de zorg en ondersteuning 

die zij nodig hebben. Ze hebben ook professionals in dienst en door de lage overhead blijven de 

kosten laag. De coöperatie wordt steeds groter en daarom willen ze het werkgeverschap onder 

gaan brengen in een aparte stichting. Voor de volledige presentatie, zie bijgaande pdf. 

 

Na de pauze zijn er drie verschillende workshops. De ruim 100 deelnemers verspreiden zich naar 

keuze. 

 

Buurtscoot Noord 

Deze workshop gaat over het initiatief van SONOR en Wilskracht Werkt, gericht op het 

vergroten van mobiliteit door het opzetten van een buurtscootmobielservice in deelgemeente 

Noord in Rotterdam.  Agelina Adam van SONOR vertelt over het ontstaan van het project. De 

ideeen zijn opgedaan in Almere waar een soort witte fietsenplan is maar dan voor scootmobiels. 

In Noord was dat niet realiseerbaar, maar er zijn wel vijf uitleenpunten verdeeld over de 

deelgemeente. Ook bezoek van inwoners uit Noord die minder mobiel zijn kunnen gebruik 

maken van de uitleenservice. Reserveren moet een dag van te voren en er wordt ook gratis rijles 

en instructies gegeven. Je moet wel eerst lid worden van Buurtscoot Noord. Zie voor meer 

informatie bijgaande folder.   

 

ORKIDE  

Deze workshop gaat over een actieve Turkse Woongroep uit Noord, cohousing – woongroepen 

van ouderen  tegen eenzaamheid door Veyis Senyurek voorzitter van ORKIDE en Memduh 

Kahraman, van SenioR. Hij was ook lang betrokken bij het project vanuit zijn toenmalige  

functie als beleidsadviseur. 

Het hele proces om van een woongroep idee tot gerealiseerde bouw van de  woonvoorziening te 

komen heeft ruim tien jaar geduurd. Voor sommige mensen was dat te lang, maar nu worden er 

25 woningen bewoond aan de Gerard Scholtenstraat. De wens van de senioren voor groepswonen 

is ontstaan omdat zij geen wens hadden om terug te keren naar het eigen land. Hun kinderen en 

kleinkinderen wonen immers hier. Naast veel problemen en tegenwerking om hun idee uit te 

gaan voeren zijn ze ook veel medestanders en welwillende samenwerkingspartners tegen 

gekomen, maar het is en blijft een lang proces. 

De vereniging Orkide heeft een gezamenlijke ruimte waar voorlichting wordt gegeven over 

diverse thema’s. Ook zijn er  koffieochtenden, cursussen zoals computerles, een gezamenlijke 

keuken, grote boekenverzameling en gemeenschappelijke satellietverbindingen. Ze doen ook 

activiteiten gericht op de buurt. Het samenwonen draagt bij aan het beperken van het sociaal 

isolement van de ouderen. Voor meer informatie, zie bijgaande presentatie.        

 

Club SenioR  

Deze workshop gaat over een SenioRen club in Rotterdam. De workshop wordt begeleid door 

Corrine Oudijk van SenioR en Connie Pieters, betrokken senior. Club SenioR is bedoeld als 

voortzetting van de initiatiefgroep SenioR. Bij Club SenioR wordt gestreefd naar een vaste groep 

actieve senioren (sleutelpersonen), die een aantal keren per jaar een laagdrempelige bijeenkomst 

houdt in een aantal buurten (bijvoorbeeld: west, oost, zuid en centrum), waar senioren worden 

bijgepraat over stedelijke en landelijke ontwikkelingen met consequenties voor senioren. Deze 

bijeenkomsten zouden ondersteund moeten worden door Pluspunt. Naast een deskundige spreker 

zal er veel ruimte zijn voor gezelligheid en met elkaar eten. Daarnaast kan de vaste kerngroep 



meer laagdrempelige bijeenkomsten organiseren, waarin getracht wordt kwetsbare senioren te 

bereiken. 

 Bijna iedereen in de workshop vond dit een goed plan. Over de wijze waarop de activiteiten 

zouden moeten worden gepland liepen de meningen uiteen. De belangrijkste suggesties waren: 

 Zoek aansluiting bij organisaties die al bezig zijn met het organiseren van dergelijke 

laagdrempelige bijeenkomsten, bijvoorbeeld Laurens, sommige buurthuizen en de AOW 

groepen van Pluspunt. De ANBO heeft een plan voor een ontmoetingsplaats in het 

centrum voor senioren, die 7 dagen per week open zou moeten zijn. 

 Senioren zijn slecht op de hoogte van alle ontwikkelingen. Het zou goed zijn als alle 

senioren een informatiepakket zouden krijgen als ze 65 worden. Zo’n informatiepakket 

zou  bij voorkeur moeten worden samengesteld door SenioR, met behulp van Pluspunt  en 

niet door ambtenaren, zoals voorheen gebeurde. Bij de ontmoetingsbijeenkomsten kan 

daar op ingegaan worden. 

 Houd rekening met de grote verschillen tussen senioren. De actieve senioren hebben 

andere behoeften dan de kwetsbare senioren. Ook de etnische verschillen kunnen 

belemmerend werken, bijvoorbeeld bij een gezamenlijke maaltijd. Wellicht zou Pluspunt 

een handreiking kunnen geven aan allerlei groepen die zelf zo’n buurtgroep willen 

opzetten. Zij zouden zich ook aan kunnen sluiten bij de AOW groepen en gebruik maken 

van de sprekers die de ontwikkelingen kennen. 

  Er is ook, misschien wel vooral, behoefte aan contacten met jongeren. Het zou erg leuk 

zijn als er meer activiteiten waren waarbij jongeren en ouderen kennis kunnen uitwisselen 

en/of gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen.  

 

Afsluiting 

De conferentie wordt afgesloten door de dagvoorzitter Jan van der Schans en Corrine Oudijk. De 

laatste geeft enkele conclusies weer en constateert dat er gezien de grote belangstelling voor deze 

conferentie behoefte is aan meer van dergelijke bijeenkomsten in de stad om met elkaar kennis, 

kunde en plezier te delen. We streven er naar om, naast buurtbijeenkomsten, een jaarlijkse 

conferentie te organiseren met bijvoorbeeld meer informatie over zorgcoöperaties en de 

resultaten van de wooservicegebieden Over hoe dit vorm moet krijgen in 2014 moet nog verder  

worden doorgedacht met een aantal enthousiaste mensen.  

Wordt vervolgd. Corrine maakt ook van de gelegenheid gebruik om de voorzitter van de 

initiatiefgroep SenioR Charles den Hoed van harte te bedanken voor zijn inzet en zijn 

doorzettingsvermogen in het begin van SenioR. Helaas was Charles zelf onverwacht verhinderd 

maar de mooie woorden en het cadeau worden hem alsnog bezorgd.   

 

Met vriendelijke groet, namens de Initiatiefgroep SenioR 

 

Memduh Kahraman, Carolien Nijhuis, Willem Remmelink, Corrine Oudijk, Jan van der Schans 

en Aad van Trigt 

Contact via Pluspunt: info@pluspuntrotterdam.nl of  010 4671711. 

mailto:info@pluspuntrotterdam.nl

