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Voorwoord

2012 was het Europese jaar van Actief ouder en solidariteit tussen generaties. Met diverse projecten en 
activiteiten hebben we hier aandacht aan gegeven. De projecten Kracht van Generaties, Ik mis je zo 
en Vrijheid in Detentie zijn er mooie voorbeelden van. Ouderen en jongeren leren elkaar op een hele 
andere manier kennen en respecteren. Zo gaven de jongeren van het Hiphophuis een workshop aan 
oudere dames en vertelden dat het de leukste workshop was die ze ooit hadden gegeven. En leerden 
jongeren van de justitiële inrichting de Hartelborgt van de oudere vertellers van Verhalenderwijs hoe 
ze zich anders kunnen presenteren en wel degelijk meetellen in de samenleving. 

Senioren hebben in de eenentwintigste eeuw veel mogelijkheden om hun kennis, vaardigheden en 
talenten in te zetten in de samenleving. Meedoen en zin geven aan je dag is voor ieder mens essentieel. 
Ik wil mijn tijd niet verrommelen, ik wil ergens mijn bed voor uit moeten, leuke mensen tegen komen en 
betrokken blijven, gewaardeerd worden op wat ik kan en te bieden heb. Zo maar wat uitspraken die ik 
het afgelopen jaar van senioren heb gehoord. Duidelijk is dat actief ouder worden, het thema van het 
Europese jaar, ook na 2012 niet te stoppen is. De senioren van nu willen een zinvolle levensinvulling. 
Hoe je dat als senior inhoud en vorm geeft, kies je zelf en Pluspunt stimuleert dit proces graag! 

In 2012 hebben we door de bezuinigingen afscheid moeten nemen van een aantal collega’s. Gelukkig 
hebben we met andere partners weer nieuwe projecten en activiteiten kunnen uitvoeren, mede dank-
zij onze flexibele organisatie op personeelsniveau. Als klein team werken we samen met freelancers, 
stagiaires en uiteraard met senioren zelf! Dit laatste wordt door bovenstaande ontwikkelingen en onze 
eigen visie ook steeds meer de toekomst van Pluspunt. 
Zo zijn er dit jaar senioren getraind met samenwerkingspartner RADAR om zelf workshops te ge-
ven over ouderendiscriminatie en zijn er in het project Rotterdamse Pracht ouderen getraind om in 
buurten senioren en jongere generaties te betrekken bij de leefbaarheid in de wijk. Ook hebben roze 
ouderen meegewerkt aan een tentoonstelling en storytelling project om een podium te creëren voor 
roze ouderen in Rotterdam, samen met onder meer RotterdamV, en geven we samen met de GGD 
en onze verhalenvertellers voorlichting over ouderenmishandeling aan senioren die zelf als vrijwilliger 
met ouderen in contact komen. Daarnaast ondersteunden we een groep senioren, genaamd SenioR, 
die zelf stadsbreed dialogen en werkconferenties wil organiseren over thema’s die ouderen aangaan.  
En dit zijn alleen nog maar de nieuwe activiteiten, de zelfstandige werkgroepen van Anders Ouder 
Worden die al jaren actief zijn, hebben we nog niet eens genoemd. 

In de zomer van 2012 hielden we een inspirerende bijeenkomst voor alle vrijwilligers in de tuin van 
het pand waar we werkruimte huren. Gelukkig is het een grote tuin en was het mooi weer, want bijna 
honderd vrijwilligers kwamen langs voor deze interessante ontmoeting met elkaar.
Ik heb toen ook gezegd het geweldig te vinden dat de inzet van senioren binnen Pluspunt zo groeit en 
dat we dat zeer waarderen! Zonder die inzet kan Pluspunt echt niet doen wat we nu met elkaar doen. 
Organisaties zijn soms verbaasd over het beschikbare sociale kapitaal bij Pluspunt en het grote bereik 
dat we hebben. Die verbazing koesteren we en we mogen er met elkaar trots op zijn dat we zo’n groot 
bereik en breed netwerk hebben. 

Heili Bassa, directeur Pluspunt



Anders

Anders ouder worden
Anders Ouder Worden (AOW) is gericht op empowerment, 
burgerkracht en participatie van senioren. In Rotterdam zijn 37 
AOW-werkgroepen actief. De AOW-werkgroepen organiseren 
informatie- en themabijeenkomsten voor senioren in de eigen 
wijk. In 2012 zijn hiermee 7.372 ouderen bereikt.
De sterke formule van AOW - voor en door senioren - blijft 
actueel en lijkt zich uit te breiden naar andere actieve senioren-
groepen, zoals bewonerscommissies van 55-plus woongebouwen, 
maar ook bijvoorbeeld een ouderenkoor en een groep oudere 
Afghaanse vrouwen. 
Omdat in veel wijken de professionele ondersteuning wegvalt, 
kloppen de groepen steeds vaker bij ons aan voor advies.
Het valt op dat de werkgroepen in toenemende mate (taboe)

onderwerpen aansnijden zoals ouderendiscriminatie, eenzaam-
heid, ouderenmishandeling, palliatieve zorg en nalatenschappen. 
Ouderen geven aan het prettig te vinden om dieper in te gaan 
op bepaalde onderwerpen.
Meer en meer is AOW voor senioren een platform waar ze 
elkaar kunnen ontmoeten. De werkgroepleden vinden de sociale 
functie van AOW belangrijk. Vanuit AOW ontstaan vrienden-
clubjes, mensen gaan samen eten of maken culturele uitstapjes.

Bestrijding Leeftijdsdiscriminatie
‘Ik werd op mijn zeventigste niet aangenomen als vrijwilligster 
in de bibliotheek, ik was te oud.’ Dit is één van de voorbeelden 
die werden genoemd tijdens de eerste bijeenkomst van de klank-
bordgroep van het project Bestrijding van discriminatie van 
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ouderen van Pluspunt en RADAR. Naast de persoonlijke erva-
ringen van de leden van de klankbordgroep hebben we met een 
enquête en interviews gegevens verzameld over het onderwerp. 
Op basis hiervan is een workshop Bestrijding Leeftijdsdiscri-
minatie ontwikkeld die wordt gegeven door ouderen die een 
speciale training hebben gevolgd. De workshop is gratis aange-
boden aan diverse ouderengroepen in Rotterdam, met als doel 
de bewustwording te stimuleren en ouderen weerbaar te maken. 
Ruim 100 ouderen hebben de workshop gevolgd.

deel je Leven
Niet alleen ouderen vinden het bijzonder als er voor hen een le-
vensboek wordt geschreven, ook de schrijvers noemen het maken 
van een levensboek een verrijking en zeggen veel te leren van de 
levenservaring van ouderen. 
Ook in 2012 schreven vrijwilligers van het project Deel je Leven 
weer talloze levensboeken voor ouderen. Het project werd in 
het voorjaar uitgevoerd in IJsselmonde, Noord en Feijenoord en 
in het najaar in Prins Alexander-Ommoord, Centrum en Prins 
Alexander-Prinsenland. Als de levensboeken klaar zijn vormen 
de ouderen voor wie een levensboek is geschreven een vertelkring 
waarin ze zes keer bij elkaar komen. 
In 2012 rondden we ook een bijzonder samenwerkingsproject 
af met Pameijer waarbij vrijwilligers levensboeken schreven voor 
ouderen met een verstandelijke beperking.

Kracht van Generaties
Rotterdam vergrijst en vergroent tegelijkertijd, met als gevolg dat 
er in de stad veel jongeren èn veel ouderen wonen. Beide groepen 
hebben bepaalde talenten en bepaalde kennis. Hoe kunnen we 
deze talenten benutten en inzetten voor de stad? Dat was de 
vraag die Pluspunt en debatorganisatie LOKAAL zich stelden bij 
het samenwerkingsproject Kracht van Generaties. 
Om hier achter te komen organiseerden we vijf bijeenkomsten 
waarin jongeren, ouderen, professionals en beleidsmakers met 
elkaar in gesprek gingen over de volgende thema’s: Wonen & 
wijken, Werk, Zorg, Nieuwe technieken, Maatschappelijke be-
trokkenheid & solidariteit. De resultaten van de bijeenkomsten 
resulteerden in een visiestuk dat te vinden is op onze website. 
Om de talenten van ouderen en jongeren daadwerkelijk met 
elkaar te verbinden hebben we daarna in vijf deelgemeenten 
wijkateliers georganiseerd. Bijvoorbeeld: in Ommoord maakten 
de Bewoners Organisatie Ommoord en het Jongerenpanel Prins 
Alexander kennis met elkaar en maakten plannen voor toekom-
stige samenwerking; in Charlois spraken jongeren en ouderen in 
een workshop over de verantwoordelijkheden die horen bij het 
volwassen zijn en in Centrum kreeg een groep ouderen in het 
HipHopHuis een workshop van jongeren.
Opvallend was dat na de ontmoetingen vele vooroordelen weg 
waren gevallen en ouderen en jongeren veel aan elkaar bleken te 
hebben. ‘Ik had niet gedacht dat de ouderen echt naar me zouden 
luisteren,’ zo verwoordde één van de jongeren in Charlois het. 

De Planken Op! Foto: Karin Oppelland 



ongekend Talent
‘De cursus Ongekend Talent heeft me precies dat duwtje gegeven 
dat ik nodig had om een droom waar te maken.’ Het project 
Ongekend Talent is al toe aan zijn vijfde jaar, maar weet onver-
minderd ouderen te inspireren stappen te zetten om hun dromen 
te realiseren.
De cursus Ongekend Talent stimuleert ouderen hun ongekende 
talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. De algemene 
cursus is gericht op jonge senioren, voor oudere en jongere mi-
granten worden speciale cursussen op maat gemaakt. 
Uitgangspunt bij de cursus is dat iedereen talent heeft en ieder-
een mee moet kunnen doen. De cursus is dan ook opgezet als 
een praktische doe-cursus, waarbij cursisten meteen aan de slag 
gaan met het ontdekken en in kaart brengen van hun talenten.
In 2012 zijn zes op maat cursussen gegeven en twee reguliere. 
Opvallend is dat bij migrantenorganisaties de vraag naar de 
op maat cursus toeneemt. De cursus bereikt leuke resultaten. 
Zo hebben de elf Spaanstalige cursisten van Transforum een 



moederdagfeest georganiseerd waarbij de vrouwen hun verschil-
lende talenten en kwaliteiten inzetten. De acht deelnemers aan 
de cursus bij de Stichting Welzijn Ouderen in Spijkenisse komen 
nog steeds iedere week bijeen om elkaar te ondersteunen.
De methodiek van Ongekend Talent is opgenomen in de lande-
lijke databank Effectieve sociale interventies van het landelijke 
kenniscentrum MOVISIE. 

rotterdamse Pracht
Rotterdammers hebben met elkaar een rijke geschiedenis en toe-
komst. Vooral de Rotterdamse senioren, of ze er nu geboren zijn 
of niet, hebben veel herinneringen aan de stad. Ook de jongere 
generaties die hier opgroeien hebben hun eigen herinneringen en 
dromen.
Om wijkbewoners de gelegenheid te geven elkaar deze verhalen 
te vertellen en zo de binding met de stad en met elkaar te vergro-
ten, heeft Pluspunt het project Rotterdamse Pracht opgezet dat 
in 2012 als pilot is uitgevoerd in deelgemeente Feijenoord. 
Het project bestaat uit vier bijeenkomsten die werden bezocht 
door een heel divers gezelschap. De bezoekers deelden met veel 
plezier hun herinneringen en vooral voor de jongeren waren de 
verhalen over de oorlog een openbaring. 
Omdat we het belangrijk vinden dat ouderen zelf activiteiten 
uitvoeren, hebben we vrijwilligers getraind om zelf bijeenkom-
sten te organiseren.

De goede ervaringen met de pilot hebben ertoe geleid dat we het 
project in 2013 uitvoeren in drie andere wijken.

Themabijeenkomst Senioren en 
het Nieuwe Vrijwilligerswerk
Vroeger was vrijwilligerswerk een uiting van gemeenschaps- en 
burgerzin, tegenwoordig wordt het steeds meer gezien als een 
economisch verantwoord alternatief voor betaald werk. Ook voor 
de vrijwilligers zelf heeft het vrijwilligerswerk vaak een andere 
betekenis gekregen. Waar men het vroeger deed om iets voor de 
medemens te betekenen, is het nu een prestatie waar men trots 
op is en waar men eigenwaarde aan ontleent. De ondernemende 
vrijwilliger is in opkomst.
In november organiseerde Pluspunt een themabijeenkomst over 
Senioren en het Nieuwe Vrijwilligerswerk voor senioren die 
vrijwilligerswerk doen of zoeken en voor organisaties die veel met 
vrijwilligers werken. Er waren 59 deelnemers. Een belangrijke 
vraag was wat vrijwilligersorganisaties moeten bieden om mensen 
in de derde levensfase te boeien en te binden. 

Verhalenderwijs
Het vertelproject Verhalenderwijs, opgericht in 1999, bestond 
in 2012 uit 16 oudere vertellers die afkomstig zijn uit zeven 
culturen. 
Het vertellen van verhalen is een efficiënt hulpmiddel om 
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verscheidene doelgroepen met elkaar in contact te brengen. Een 
mooi voorbeeld hiervan is Vrijheid in Detentie waarbij zeven 
verhalenvertellers van Pluspunt samenwerkten met drie gedeti-
neerde jongens van de jeugdgevangenis de Hartelborgt en één 
meisje van Educatief centrum Horizon. Het resultaat was een 
vertelvoorstelling die in mei te zien was in theater ’t Kapelletje. 
De volle zaal luisterde ademloos en het was indrukwekkend om 
te zien hoe de verhalen ouderen en jongeren verbonden. Van het 
repetitieproces en de voorstelling is een documentaire gemaakt: 
‘Een goed verhaal is het halve werk’. In de documentaire is vast-
gelegd hoe de jongeren hebben geleerd zich te presenteren en hoe 
hun zelfvertrouwen is vergroot. Zo is de methode overdraagbaar 
gemaakt voor andere organisaties.
Tijdens De Week tegen de Eenzaamheid stelde Pluspunt met 
een aantal partners in Rotterdam een mooi programma samen 
voor senioren in de stad. Een aantal van de vertellers vertelde 
prachtige verhalen tijdens gezamenlijke maaltijden aan de langste 

eettafel. Ook werkten vertellers mee aan de voorlichtingen over 
ouderenmishandeling en het project Bestrijding Leeftijdsdiscri-
minatie. Met 98 vertellingen werden er dit jaar 2.652 mensen 
bereikt.

Voorlichtingsbijeenkomsten  
ouderenmishandeling
Ouderenmishandeling komt vaker voor dan we denken. Het gaat 
hierbij niet alleen om lichamelijke mishandeling, maar ook om 
psychische mishandeling, verwaarlozing, financiële uitbuiting, 
seksueel misbruik en/of schending van rechten. 
Om actieve ouderen voor te lichten over op welke signalen ze 
kunnen letten en wat ze kunnen doen bij vermoedens van oude-
renmishandeling organiseert Pluspunt in samenwerking met de 
GGD voorlichtingsbijeenkomsten over ouderenmishandeling.  
Met een serie van vijf voorlichtingen in het najaar van 2012 
hebben we 214 deelnemers bereikt. 



  Ik Mis Je Zo

En ook…
•   organiseerden we met DEF een iPad proeverij voor de 

vrijwilligers van AOW

•   werkten we mee aan de Week tegen de Eenzaamheid

•   organiseerden we met Sensoor een workshop Betekenisvol 
communiceren

•   ondersteunden we de 55-plus musicalgroep Jong van Hart

•   droegen we de methodiek Voorlichting over dementie voor 
Turkse en Marokkaanse ouderen over aan woonzorginstel-
ling Aafje

•   rondden we het project Check In af

•   publiceerden we de methodiekbeschrijving van Samen 
Leven, Samen Zorgen

•   schreef Danja Stierman van de opleiding CMV van de 
Hogeschool Rotterdam in opdracht van Pluspunt de 
scriptie ‘De kunst van het ouder worden. Onderzoek naar 
senioren en actieve podiumkunstbeoefening’

•   schreef Marleen van Overstraten Kruijsse van de opleiding 
Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in the 
Health and Life Sciences in opdracht van het ministerie 
van WVS en in samenwerking met Pluspunt de scriptie 
‘Vital elderly and the sustainability of health care; informal 
care by vital elderly in an urban area’

•   werkten we mee aan een groot landelijk congres over 
‘Dementie en de cultuurspecifieke zorg’ voor professionals. 
We gaven een demonstratie van verschillende verhalen in 
combinatie met gebruiksvoorwerpen, kleding en kleder-
dracht uit verschillende culturen

•   organiseerden we een zomerbijeenkomst voor onze 247 
vrijwilligers in de tuin van het pand waar we werkruimte 
huren 

•   ondersteunden we het Stedelijk Overleg Seniorenraden en 
ouderenplatforms, gericht op uitwisseling van kennis en 
ervaringen en verzorgden we voor hen deskundigheidsbe-
vordering rond onderwerpen die voor senioren van belang 
zijn en bij kunnen dragen aan beleidsontwikkeling. We 
bereikten hiermee 131 deelnemers 

•   werkten we mee aan de Wmo-klankbordgroep bij de the-
ma’s mantelzorg en burgerparticipatie 

•   deden we mee aan landelijke expertmeetings over ouderen 
en kunstbeoefening van de landelijke organisatie Kunst-
factor 

•   voerden we 21 keer de workshops van Inspirerend 
Toekomstbeeld en WAVE uit en bereikten daarmee 530 
deelnemers

•   brengen we maandelijks een digitale nieuwsbrief uit en 
zijn we actief op Twitter en Facebook

e info@pluspuntrotterdam.nl
w pluspuntrotterdam.nl
t twitter.com/PluspuntSenior

Graaf Florisstraat 43
3021 CC Rotterdam
t 010 - 467 17 11



    

oPdrACHTEN
In opdracht van

•   de Stichting Ouderen Huisvesting Rotterdam (SOR) maakten 
we een ondernemingsplan voor Wa Fook Mansion 

•   Ontmoeten Heusden gaven we een training over het maken 
van levensboeken in Heusden

•   de GGD-Rijnmond organiseerden we voorlichtingen over 
ouderenmishandeling

•   SenioR organiseerden we een conferentie over gezondheid, 
imago en mobiliteit

•   de stichting Oud Roze maakten we een tentoonstelling en 
storytelling met en over roze ouderen in Rotterdam

•   deelgemeente IJsselmonde voerden we het project Doe Effe 
Normaal uit op basisscholen. Senioren vertelden de klas over 
veiligheid en behandelden de lesbrief Jong Oud; dat zijn wij!

•   Pameijer voerden we een Deel je Leven traject uit voor oude-
ren met een verstandelijke beperking

•   NoordPlus organiseerden we cursussen Ongekend Talent 
 



KENGETALLEN
Deelnemers
Cursussen/workshops/trainingen:  1.345
Themabijeenkomsten/expertmeetings/conferenties: 11.112
Publieksbijeenkomsten: 1.003
Advies en begeleiding: 454
Bezoekers website: 4.292
Abonnees digitale nieuwsbrief: 647
Volgers Twitter: 514
Totaal: 19.367

Samenwerking
Aafje, Accentschool Hoogvliet, Adjuma, Albedacollege,  
Argos Zorggroep, Avanço, Barr, basisonderwijs IJsselmonde, 
Beraberlik, Bewonersorganisatie Ommoord, Bribi, Caribische 
Zilveren Kracht, CVD, COC, Context, Corridor, DEF, Delphi 
Opbouwwerk, Disck, Dock, Educatief centrum Horizon, 
Even Buurten, gemeentewerken Rotterdam Algemene Begraaf-
plaatsen, GGD-Rijnmond, Groot Denkraam, Hartelborgt, 
HipHopHuis, Historisch Charlois, House of Hope,  
Humanitas, Jongerenpanel Prins Alexander, Jong van Hart, 
Kunstfactor, Laurens, Leliezorggroep, Lentiz Groen van 
Prinsteren lyceum, LOKAAL, MOB, Movisie, Naya Kadam,  
de Nieuwe Nachtegaal, NoordPlus, Prefuru, RotterdamV, 
Samen Uit Samen Thuis in De Esch, Ouderkamers van OBS 
Catamaran, OBS Klimop en OBS Schakelaar, Opzoomeren 
Mee, Orkide, Ouderenwerk Noord, Oud Roze, Pameijer,  
PIT 010, RADAR, SeniorenAdviesRaden en ouderenplatforms, 
Sensoor, Servicepunt, SPA22, SB-groep, Senioren op Straat, 
Sihem Islamitische vrouwencentrum, SKVR, SOR, Sonor, 
speeltuin De Waal, Spirit 55+, 55+ sociëteit Oud Charlois, 
Spior, SWO Spijkenisse, Swedoro, Thermiek Welzijnsorgani-
satie, Timmerhuis Transforum, Tori Oso, Upkar, UVV, Van 

Harte Resto, Verenigingsfabriek, Vilialis, VraagWijzers,  
voortgezet onderwijs, Vrijwilligerscentrale, Vrouwenstudio 
Schiebroek, Warda-vrouwengroep, Welzijn Hoogvliet,  
Wilskracht Werkt, Wijkwinkel, Wmo-Platforms deelgemeenten, 
Wmo-gemeentelijke Klankbordgroep, Woonstad Rotterdam, 
IJsselwijs, Zadkine, Zichtbare Schakels, Zorgcocon en Zorg-
groep Rijnmond. 

Financiers
De totale omzet van ruim € 453.000,- bestaat voor ongeveer 
de helft uit prestatiesubsidies van de overheid, het overige deel 
is afkomstig uit projectfinanciering van fondsen en opdracht-
gevers. Voor meer informatie, zie ons verkort financieel jaar-
verslag op de website.

Dienst Jeugd Onderwijs en Samenleving van de gemeente  
Rotterdam, dienst Kunst en Cultuur van de gemeente  
Rotterdam, dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 
de gemeente Rotterdam, deelgemeenten Centrum, Charlois, 
Delfshaven, Feijenoord, Hillegersberg-Schiebroek, Hoogvliet, 
Kralingen-Crooswijk, Noord, Overschie, Prins Alexander, 
IJsselmonde.
DBL Fonds, Fonds NutsOHRA, Oranje Fonds, Prins  
Bernhard Cultuurfonds, Skanfonds, Sint Laurensfonds, 
Stichting Bevordering van Volkskracht, Stichting Boschuysen, 
Stichting Brentano, Stichting Elise Mathilde Fonds, Stichting 
LOKAAL, Stichting Neyenburgh, Stichting Het R.C.  
Maagdenhuis, Stichting Oud Roze, Stichting Pameijer,  
Stichting RADAR, Stichting Solidarodam, Stichting Tot Steun 
van Tolkenwerk in Zuid-Holland en VSBfonds.

Sponsors 
Goals Academy, MovedMedia, Theater ‘t Kapelletje
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