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Voorwoord

Lang Leve Kunst was in 2014 een veel gehoorde titel binnen Pluspunt. Vanuit het gelijknamige landelij-
ke programma kregen we de kans om het kwartiermakerschap in Rotterdam uit te voeren, in de gebieden 
Kralingen-Crooswijk en Noord. Lang Leve Kunst is gericht op het mogelijk maken van kunstbeoefening 
door ouderen. Uit onderzoek blijkt dat cultuurparticipatie bijdraagt aan het welbevinden van ouderen. Het 
vergroot de eigenwaarde en het verrijkt je leven.  
In beide gebieden organiseerden we met zorg- en cultuurinstellingen een Plus Parade Festival. Ouderen kon-
den diverse workshops volgen: van theater maken, schilderen, boetseren en dansen tot dichten, gitaar spelen 
en zingen. Daarnaast kon er worden genoten van optredens en tentoonstellingen. 
Ook werd in 2014 met veel enthousiasme theater gemaakt door de deelnemers van de Theaterwerkplaats 
voor Oudere Rotterdammers, TOR. Dit project ging eind 2013 met succes van start. De spelers willen het 
schrijven en spelen absoluut niet missen. Het geeft kleur aan hun leven en ze hebben weer nieuwe contacten 
opgedaan. 

Het was in 2014 niet alleen cultuurparticipatie wat de klok sloeg. Er werden ook weer andere nieuwe pro-
jecten gerealiseerd zoals het project Ruimte voor Verschillen waarin diverse ouderengroepen kennis maakten 
met andere organisaties of groepen in de wijk. Het Mannenproject dat we samen met stichting Prefuru 
uitvoerden, voor alleenstaande Surinaamse mannen, ging met name over gezond ouder worden. De mannen 
komen nog steeds bij elkaar en hebben een sociaal netwerk gevormd.
De Taalproeverij had als doelgroep oudere migranten en was gericht op het vergroten van de taalvaardigheid 
in het dagelijkse leven. Gedreven senioren werden getraind als taalvrijwilliger en gingen aan de slag met de 
gemotiveerde deelnemers.

We organiseerden een paar brede themabijeenkomsten zoals Rotterdam Seniorproof in het kader van de 
gemeenteraadsverkiezingen en een over de gebiedscommissies die de deelgemeenten vanaf 19 maart 2014 
opvolgden.

Ook organiseerden we, in opdracht van de GGD Rotterdam-Rijnmond, voor het derde opeenvolgende jaar 
voorlichtingen over het bestrijden van ouderenmishandeling. Samen met RADAR gingen we, ook voor het 
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Anders Ouder Worden
De Anders Ouder Worden (AOW)-werkgroepen organiseren in 
de eigen wijk thema- en informatiebijeenkomsten voor andere 
senioren. Doel is vooral het vergroten van de zelfredzaamheid 
van senioren, 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 voor andere ouderen in mijn wijk?
Er vonden heel verschillende bijeenkomsten plaats, zoals een 
i-pad cursus, een bezoek aan de Pauluskerk en een voorlichting 
van Achmea over de zorgverzekering.
Met 438 thema- en informatiebijeenkomsten werden er 8.892 
senioren bereikt in Rotterdam.

Iedere zes weken komen afgevaardigden van de AOW-werkgroe-
pen bijeen in een stedelijk overleg. Doel van het stedelijk overleg 
is: kennis vergaren en delen, leren van elkaars ervaringen, samen 
optrekken, elkaar inspireren en ideeën opdoen. Tijdens zo’n 
overleg worden organisaties uitgenodigd om te vertellen over 
hun activiteiten. Zo vertelde een medewerker van de Universiteit 
Maastricht over een onderzoek naar functionele voedingspro-
ducten, was er een bijeenkomst over gebiedscommissies en een 
bijeenkomst over armoede in Rotterdam.
Deskundigheidsbevordering blijft belangrijk, daarom volgden de 
werkgroepleden trainingen over vrijwilligerswerk. Welke vormen 
van vrijwilligerswerk zijn er, wat zijn de ontwikkelingen in het 
kader van mede-eigenaarschap en hoe herken je talent?

PROJECTEN

derde jaar, aan de slag met het bestrijden van ouderendiscriminatie, via getrainde senioren die workshops 
gaven aan andere senioren, gericht op weerbaarheid. Ook het project Roze Ouderen met de fototentoonstel-
ling en de verhalen liep in 2014 door. In de maand juni was deze mooie fotoexpositie te bewonderen in de 
hal van het Rotterdamse stadhuis.

De vertrouwde projecten als Anders Ouderen Worden, Ongekend Talent, SOS en Verhalenderwijs werden 
natuurlijk ook weer uitgevoerd. Met de AOW-groepen in de diverse wijken werden opnieuw bijna 9.000 
senioren bereikt. De netwerken die op wijkniveau worden gevormd, zijn van groot belang voor de zelfred-
zaamheid en samenredzaamheid van ouderen in het kader van langer zelfstandig thuis wonen. 

Bij Pluspunt staat de ontwikkelingsgerichtheid van ouderen centraal. ‘Verduurzamen is jezelf vernieuwen’, 
dat werd de titel van het adviesrapport dat Laluz opstelde voor Pluspunt. De vraag was: hoe kunnen we er 
als vrijwilligersorganisatie voor zorgen dat meer vrijwilligers mede-eigenaar worden van projecten en activi-
teiten die bij Pluspunt met senioren worden ontwikkeld en georganiseerd. Meedoen en zin geven aan je dag 
is essentieel voor ieder mens. De senioren van nu willen een zinvolle levensinvulling. Hoe je daar als senior 
inhoud en vorm aan geeft, bepaal je zelf. En Pluspunt stimuleert dit proces graag! Onder meer door het 
organiseren van bijeenkomsten voor onze vrijwilligers waar ze elkaar kunnen ontmoeten en elkaar kunnen 
inspireren om weer andere activiteiten te gaan ondernemen.
Op deze manier willen we proberen met een klein team aan beroepskrachten de senioren te faciliteren om 
hun projecten en activiteiten voor, door en met elkaar te (blijven) doen. Hiermee zetten we de vorige jaar in 
gang gezette weg van het mede-eigenaarschap van vrijwilligers verder door.

Als mens bereik je op enig moment de pensioengerechtigde leeftijd, maar je kwaliteiten en talenten gaan niet 
met pensioen en dat blijkt wel uit de vele vrijwilligers die Pluspunt rijk is. 
Want zonder de inzet en betrokkenheid van de vrijwilligers kan Pluspunt niet doen wat we nu met elkaar 
waar maken! 

Heili Bassa, directeur Pluspunt
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Bestrijding Ouderendiscriminatie
Samen met RADAR, bureau voor gelijke behandeling en tegen dis-
criminatie, zetten we ons ook dit jaar in om ouderendiscriminatie 
te bestrijden. Er is een methodiek ontwikkeld om senioren bewust 
te maken van en weerbaar te laten zijn tegen leeftijdsdiscriminatie. 
De methodiek wordt uitgevoerd door vrijwilligers die zelf senior 
zijn. De vrijwilligers volgden verdiepingstrainingen om zich de 
methodiek steeds meer eigen te maken. Ze gaven 22 workshops aan 
diverse ouderengroepen waarmee 311 deelnemers werden bereikt.
Tijdens twee interventiebijeenkomsten bespraken de vrijwilligers 
hun ervaringen met de workshops. 
Op de Internationale Ouderendag op 1 oktober organiseerden 
we een workshopdag rondom ouderendiscriminatie bij Humani-
tas-Bergweg. Meer dan honderd mensen deden mee.

Lang Leve Kunst
Lang Leve Kunst is een landelijk programma dat als doel heeft 
actieve cultuurparticipatie bij ouderen te vergroten. Heili Bassa, 
directeur van Pluspunt, is kwartiermaker van Lang Leve Kunst. In 
het kader van dit programma organiseerden we twee projecten.

Ouderen maken geschiedenis
Met Ouderen maken geschiedenis onderzochten we wat oude-
ren vroeger deden aan kunstbeoefening en wat ze nu zouden 
willen doen. Het doel van het project is ouderen stimuleren om 
kunst te beoefenen. We werkten samen met de zorginstellingen 
Aafje, Middin, de Lelie Zorggroep en met kunst- en welzijnsin-
stellingen zoals de Cultuurscout Kralingen-Crooswijk en het 
wijkpastoraat.  
Om de verhalen van ouderen boven water te krijgen vertelden 
vertellers van Verhalenderwijs over hun eigen ervaringen met 
kunst en wat het voor hen had betekend en nog steeds betekent. 
De verhalen die de ouderen zelf vertelden, werden gepresenteerd 
in de Verhalentafel. De Verhalentafel rouleerde daarna langs 
verschillende locaties in Kralingen-Crooswijk. 

Plus Parade Festival
In oktober werd op twee plekken in de stad het Plus Parade 
Festival georganiseerd, in Kralingen-Crooswijk en in Noord. 
We werkten hierin samen met de Cultuurscouts van beide 
gebieden, met woonzorgkoepels Aafje, de Lelie Zorggroep, 

De Planken Op! Foto: Karin Oppelland 

Plus Parade Festival, workshop beeldhouwen.
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Middin, Humanitas en met verschillende kunstenaars uit de 
wijken.
Het waren weken vol workshops, exposities en optredens waarin 
kunstbeleving van ouderen centraal stond. Tijdens de festivals 
maakten ruim 450 deelnemers en bezoekers kennis met verschil-
lende kunstdisciplines. Er werd onder meer gezongen, gedichten 
geschreven, gitaar gespeeld, gedanst, geschilderd en geboetseerd. 
Het Plus Parade Festival was tevens de aftrap van een jaar waarin 
vaste kunstzinnige en culturele activiteiten werden opgezet. 
Deze activiteiten sloten aan op de behoefte en vraag van de 
ouderen om aan kunstbeoefening te kunnen doen. Een mooi 
voorbeeld hiervan was de viltworkshop waarbij de deelnemers 
met vilt leerden werken en tevens sociale contacten opbouwden.  

Ongekend Talent
Het project Ongekend Talent stimuleert ouderen hun ongekende 
talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. De algemene 
cursus Ongekend Talent is gericht op jonge senioren. Voor ou-
dere migranten worden speciale cursussen op maat gemaakt. In 
2014 is de cursus vijf keer uitgevoerd, waarvan drie keer op maat: 
voor Kaapverdiaanse ouderen, voor Portugees sprekende oudere 
vrouwen en voor Caribische ouderen. 
Bij Ongekend Talent horen ouderen die als ambassadeur oudere 
migranten werven. Er zijn momenteel vijf ambassadeurs en vijf 
senioren trainers. 

Niet alleen worden ongekende talenten naar boven gehaald, ook 
maken de cursisten actieplannen om hun dromen te verwezenlij-
ken. Enkele hoogtepunten uit 2014:

•   De gastvrouw van stichting Abrassa volgde in 2009 de cursus 
Ongekend Talent bij Casa Tiberias. Haar actieplan destijds 
was om een eigen stichting op te zetten in Feijenoord: Stich-
ting Abrassa. Dankzij haar inspanningen werd de cursus in 
2014 uitgevoerd bij Abrassa.

•   Een groot aantal deelnemers van de groep Vitale Ouderen 
bij Humanitas Pieter de Hoochweg doet dankzij de cursus 
vrijwilligerswerk.

•   Een deelnemer geeft Franse les aan kinderen van een basis-
school in opdracht van de Alliance Française. 

•   Een deelnemer doet vrijwilligerswerk bij Stichting Humanitas 
voor de afdeling steun bij verlies en rouw. 

Ruimte voor Verschillen
In het project Ruimte voor Verschillen ontdekten zes oude-
rengroepen hun eigen wijk en maakten er kennis met andere 
organisaties of groepen. Zo gingen leden van Casa Tiberias op 
bezoek bij een mandir (hindoestaanse tempel) en bij de wijktuin 
en educatieve tuinen achter de Beukelsweg. De groep Porto 
Verde ging in Crooswijk op bezoek bij de 55-plus boksers van 
een boksschool en bij buurthuis de Branding dat wordt gerund 
door vrijwilligers. De groep Tori Oso ging in het Oude Noorden 

Trainer Ongekend Talent.
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op bezoek bij de Turkse woongroep Orkide en bij studio De 
Bakkerij.
Ruimte voor Verschillen bestond voor iedere groep uit vier 
bijeenkomsten. Tijdens de eerste bijeenkomst vertelde een 
verteller van Verhalenderwijs een verhaal over het overbruggen 
van verschillen, daarna volgden twee excursies. Tijdens de laatste 
bijeenkomst verwerkten de deelnemers hun ‘reiservaringen’ in 
een collage. Ruimte voor Verschillen werd afgesloten met een 
feestelijke bijeenkomst voor alle groepen waarbij alle collages 
werden tentoongesteld.

Seniorenateliers
Dit jaar zocht een aantal zelfstandige seniorengroepen aansluiting 
bij Pluspunt, omdat de ondersteuning in de wijk weggevallen 
was of omdat men behoefte had aan het uitwisselen van kennis 
en aan ondersteuning bij bijvoorbeeld het zoeken naar een 
geschikte locatie of het schrijven van een subsidieaanvraag. Ver-
tegenwoordigers van deze groepen namen deel aan de trainingen 
en het stedelijk overleg van Anders Ouder Worden. Voor het 
gemak noemen we deze seniorengroepen seniorenateliers.  

In een seniorenatelier kan van alles plaatsvinden: van ontmoe-
tings- en informatiebijeenkomsten tot klaverjassen, breien en 
gezamenlijk koken. Voorwaarde is dat het eigen initiatieven zijn 
waarvoor de senioren zelf verantwoordelijk zijn en die ze zelf 
uitvoeren. Op deze manier worden talenten en kwaliteiten van 
senioren ingezet.  
In 2014 werden acht seniorenateliers opgezet. Een voorbeeld is 
het seniorenatelier Noordplein 12. Initiatiefnemers ervan hadden 
al eerder de wens uitgesproken iets met kunst te willen opzetten. 
Dankzij een subsidie van Lang Leve Kunst kon dit worden gere-
aliseerd. Pluspunt ondersteunde het aanvragen van de subsidie. 
De groep zelf organiseerde de werving en de uitvoering. Het 
resultaat was dat negentien senioren uit Noord twaalf workshops 
volgden op het gebied van beeldende kunst. Van de resultaten 
werden exposities samengesteld. 

SOS
SOS staat voor het Stedelijk Overleg Seniorenraden en Ouderen-
platforms. Pluspunt ondersteunt dit overleg. SOS was in 2014 
met twee personen vertegenwoordigd in SPA22. 

 A Pousada bij Proefpark De Punt.
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SOS organiseerde naast de reguliere uitwisselings- en kennisde-
lingsbijeenkomsten drie themabijeenkomsten: 

Rotterdam Seniorproof ?!
Senioren en vertegenwoordigers van dertien politieke partijen gingen 
op 13 maart in gesprek over de volgende vragen: Hoe seniorproof is 
Rotterdam nu en in de toekomst? Welke mogelijkheden zijn er voor 

ouderen om actief te zijn en te blijven? Om zich te blijven ont-
wikkelen en contacten te leggen met andere generaties? Wat willen 
en kunnen ouderen zelf? En wat kan de politiek voor de ouderen 
betekenen in deze tijd van decentralisaties en minder middelen? 
Er waren 87 deelnemers aanwezig die voor een pittige discussie 
zorgden.

Gebiedscommissies en bewonersinitiatieven: van idee tot 
uitvoering
Op 19 mei organiseerden we een bijeenkomst over het nieuwe 
fenomeen gebiedscommies. De 70 deelnemers kregen informa-
tie over wie er zitting hebben in een gebiedscommissie, hoe een 
gebiedscommissie te werk gaat, wat de taken zijn van bijvoorbeeld 
de gebiedsnetwerker en wat de gebiedscommissie kan doen in het 
gebied. Belangrijke vragen waren ook: hoe kom je als bewoner in 
contact met een gebiedscommissie en hoe vraag je een bewonersi-
nitiatief aan? 

‘Seniorgezonde Wijken’; onderzoek van studenten van 
Hogeschool Rotterdam
Pluspunt - SOS had studenten gevraagd te onderzoeken hoe 
gezond ouderen de wijk ervaren. De invalshoek was breed, net 
als dat het geval is bij de kindvriendelijke wijken. De studenten 
stelden vragenlijsten op die in Charlois, Prins Alexander en  
het Centrum werden ingevuld door ouderen en sleutelfiguren.  

 Seniorenatelier Noordplein 12.

Vrijwilligersmiddag in januari.
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De uitkomst leverde geen echte eye-openers op, wel viel op dat 
het gebrek aan voorzieningen vaak werd genoemd. Een buurt-
centrum bijvoorbeeld werd erg gemist. De handleiding is niet 
representatief voor heel Rotterdam, maar het resultaat is door ie-
dereen goed te begrijpen en te vertalen naar andere gebieden. Er 
komt een vervolgonderzoek in de gebieden Hillegersberg-Schie-
broek, IJsselmonde en Noord.

Surinaamse mannen aan zet
Vaak hebben 55-plus mannen geen plek om leeftijdsgenoten te 
ontmoeten en informatie uit te wisselen. Daarom ontwikkelden 
we samen met stichting Prefuru het project Surinaamse mannen 
aan zet. Het project bestond uit zes thema- en informatiebijeen-
komsten waar ook vrouwen welkom waren. Met de deelnemen-
de mannen was van tevoren besproken welke thema’s aan bod 
moesten komen. 
Omdat de deelnemers vooral alleenstaande mannen waren, werd 
ervoor gekozen de bijeenkomsten te koppelen aan samen koken 
en eten, zodat tijdens de maaltijd kon worden nagepraat. Tijdens 
de bijeenkomsten werden thema’s als gezondheid, ouder worden 
en financiën behandeld. Een excursie naar Futureland op de 
Tweede Maasvlakte sloot het project af.
Uit de evaluatie bleek dat de mannen de bijeenkomsten erg 
hadden gewaardeerd en dat ze graag verder wilden praten over de 
informatie die aan de orde was geweest.

Surinaamse mannen aan zet.

Taalproeverij
In het project Taalproeverij oefenden negentien laaggeletterde oudere 
migranten, met behulp van zeven taalvrijwilligers, op een speelse 
wijze met het Nederlands om taalvaardiger te worden. De groep van 
taalvrijwilligers en laaggeletterde senioren kwam gedurende zestien 
weken twee dagdelen per week bij elkaar. De bijeenkomsten gingen 
over verschillende onderwerpen, gericht op de dagelijkse leefwereld 
van ouderen: gezonde voeding, beweging, gezondheidszorg, zelfstan-
dig reizen, sociale contacten, administratie en participatie. Naast het 
centrale themadeel was er een duodeel met de taalvrijwilliger die spe-
cifieker inging op het thema en spreek- en leesvaardigheden oefende 
met een paar deelnemers.  
De deelnemers aan de Taalproeverij zijn aanwijsbaar zelfstandiger en 
zelfredzamer geworden. Een mevrouw die eerst door haar dochter 
naar afspraken werd gebracht, reist nu zelfstandig met het openbaar 
vervoer. 

Theaterwerkplaats voor Oudere 
Rotterdammers
In januari begonnen de twaalf spelers van de Theaterwerkplaats voor 
Oudere Rotterdammers (TOR) te werken aan de eerste voorstelling, 
‘Op Eigen Benen’, die in juni drie keer werd gespeeld in Theater 
’t Kapelletje voor 120 mensen. Na de zomer stroomden nieuwe 
deelnemers in en werd door twaalf spelers opnieuw gewerkt aan een 
grote voorstelling. Dit werd ‘Liquid Sunshine’, over een groepsreis 
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Taalproeverij, oefenen met zelfstandig reizen.

Surinaamse mannen aan zet.

naar een Iers eiland. De voorstelling, muzikaal begeleid door 
gelegenheidsformatie The Leprechauns, werd in november drie 
keer gespeeld in Theater ’t Kapelletje voor 200 mensen. Tegelij-
kertijd ging een kleinere groep spelers aan de slag met de korte 
voorstelling ‘Oranjebitter’ die op verschillende plaatsen gespeeld 
kon worden. ‘Oranjebitter’, over een groepje Nederlandse 
pensionado’s in Benidorm, werd onder meer gespeeld op de sei-
zoensopening van Theater ’t Kapelletje en op het Amateurthea-
ter Festival Rotterdam en werd gezien door 120 mensen.
Naast de spelersgroep bestaat TOR uit een kernteam dat kennis-
makingsworkshops en –cursussen geeft aan ouderengroepen. De 
workshop werd twaalf keer gegeven aan in totaal 270 ouderen.
(Zie foto voorzijde: TOR met ‘Liquid Sunshine’).

Verhalenderwijs
Verhalenderwijs bestaat uit dertien vertellers met verschil-
lende culturele achtergronden die hun verhalen vertellen bij 
bijeenkomsten. Vaak is zo’n verhaal het startpunt om tot een 
uitwisseling met de deelnemers te komen. Zo werden vertel-
lers ingezet bij het project Ruimte voor Verschillen, bij Lang 
Leve Kunst, bij Roze Ouderen en bij het voorlichtingsproject 
over ouderenmishandeling.
Hoewel het project Check In, dat ontmoetingen tussen ouderen 
en jongeren wilde bewerkstelligen, is afgelopen, kunnen we de 

methodiek nog steeds gebruiken. Begin oktober bezochten vier 
verhalenvertellers ROC Zadkine. De leerlingen kregen eerst de 
Check In film te zien waarin jongeren hun grootouders intervie-
wen. Daarna gingen de verhalenvertellers bij de groepen langs 
om hun levensverhaal te vertellen. 
De leerlingen luisterden vol interesse naar de vertellers en er 
ontstonden levendige gesprekken over allerlei onderwerpen, 
zoals opvoeding en levensbeschouwing.

Voorlichting voorkoming oude-
renmishandeling
In opdracht van het Stedelijk Team Bestrijding van Ouderen-
mishandeling van de GGD Rotterdam-Rijnmond organiseerden 
we in 2014 tien informatiebijeenkomsten over het voorkomen 
van ouderenmishandeling. Doelgroep van de bijeenkomsten 
waren senioren en senioren die als vrijwilliger met senioren in 
contact komen. In totaal werden met de bijeenkomsten 240 
ouderen bereikt.
Tijdens de bijeenkomsten gaven de voorlichters informatie 
over wat er onder ouderenmishandeling en ontspoorde zorg 
wordt verstaan en op welke signalen men alert moet zijn.  
Ook werd uitgelegd hoe de aanpak van ouderenmishandeling 
is geregeld in Rotterdam en de regio waar GGD Rotterdam- 
Rijnmond werkzaam is.
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En ook…

•   stond de Roze Ouderen fototentoonstelling in drie woonzorg-
centra en in de maand juni in het stadhuis van Rotterdam. De 
tentoonstelling was ook te zien bij het COC tijdens Rotter-
dam Pride. Daarnaast vertelden vertellers van Verhalenderwijs 
in de roze salons

•   gaven de trainers van Glans aan je leven een serie inspirerende 
workshops met werkvormen die de deelnemers verleiden in 
beweging te komen. In 2014 zijn 8 workshops gegeven, met in 
totaal 159 deelnemers

•   gaven we opnieuw gastlessen bij ROC Zadkine over ouderen 
in deze tijd voor ruim 160 leerlingen

•   werkten we mee aan het werkbezoek dat minister Bussemaker 
en staatssecretaris Van Rijn op 18 maart 2014 aan Rotter-
dam brachten in het kader van Lang Leve Kunst. In Theater 
’t Kapelletje zagen ze vijf Rotterdamse voorbeeldprojecten 
waaronder TOR

•   namen we deel aan Lang Leve Kunst-conferenties in het land 
en gaven een workshop voor het LKCA over het bereik van 
migrantenouderen voor cultuurparticipatie op een meerdaagse 
conferentie in november in Ede

•   organiseerden we in Rotterdam twee netwerkbijeenkomsten 
met welzijns- en kunstinstellingen rond ouderen en kunstbe-
oefening

•   gaven we een workshop tijdens het Grey Matters festival van 
het Rotterdams Wijktheater

 

•   werkten we mee aan een expertmeeting van Lang Leve Kunst 
bij het ministerie van WVS en OCW

•   werkten we mee aan het advies van de RMO voor het ministe-
rie van OCW en VWS over ouderen en cultuurparticipatie

•   werkten we mee aan de tafelgesprekken over integratie van 
wethouder Schneider

•   werkten we mee aan diverse wijkgerichte informatiemarkten

•   waren we op uitnodiging van ForAge in november bij een 
Europese uitwisseling over Later-life learning, digitalisering en 
ouderen in Porto

•   werden we door Laluz geselecteerd om een adviesopdracht uit 
te laten voeren, over hoe we de organisatie om kunnen zetten 
naar een vrijwilligersorganisatie met meer mede-eigenaarschap. 
Het resultaat is het advies ‘Verduurzamen is jezelf vernieuwen!’ 
We hebben het niet bij een advies gelaten, maar zijn er meteen 
mee aan de slag gegaan. Tijdens de vrijwilligersmiddag in no-
vember werd het advies besproken en de aanbevelingen bleken 
ruim gedragen te worden

•   verstuurden we negen keer onze digitale nieuwsbrief naar ruim 
1.000 contacten

•   werd onze website bijna 4.000 keer bezocht. De pagina’s over 
de Theaterwerkplaats en Deel je Leven werden het meest 
bezocht

•   hadden we aan het eind van het jaar ruim 1.000 volgers op 
Twitter en bijna 100 op Facebook.
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Audrey de Zanger

Stagiaires
Stephanie Gomes (juni t/m november)
Rieaaz Kishun (januari t/m juni)
Adilson dos Santos (januari t/m juni)
Sanne van Tongeren (vanaf september)
Tinka Zaanen (vanaf september)

Bureau vrijwilligers
Ingrid Sprok
Diana Malats
Jobje de Jong

Bestuur
Corrine Oudijk, voorzitter
Freddy May, secretaris
Peter Dohmen, penningmeester
Paul Daeter, lid
Cynthia Ortega, lid
Agnes Vaillant, lid
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Colofon

Redactie

Willy Hilverda

Ontwerp

Brigitte van Loon – an ima  mia

Fotografie

Dabbe van de Brand,
Leonie Roukens,  
Edward Susanna en 
medewerkers Pluspunt

Rotterdam, juni 2015

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

Graaf Florisstraat 41
3021 CC Rotterdam
t 010 - 467 17 11

Adres
KENGETALLEN

Deelnemers
Cursussen/workshops/trainingen: 1.630
Themabijeenkomsten/expertmeetings/conferenties: 10.436
Publieksbijeenkomsten: 3.725
Advies en begeleiding: 678
Social media: 6.100
Totaal: 22.569

Samenwerking
Aafje, Abrassa, A Pousada, Bribi, Casa Tiberias, COC, 
Contourdetwern, Cultuurscouts, Dock, ForAge,  
GGD Rotterdam-Rijnmond, Hogeschool Rotterdam, 
Heulbrug, Humanitas, Korona di Sabiduria, Lang Leve Kunst, 
Laluz, Laurens, Lezen en Schrijven, LCC De Zevensprong, 
Lelie zorggroep, LKCA, Noordplein 12, Noordplus, Middin, 
Movisie, Prefuru, RotterdamV, Oranjehof, Orkide, Pameijer, 
PIT 010, Plein010, Porto Verde, RADAR, ROC Zadkine, 
ROOR, Satsang Overschie, SeniorenAdviesRaden en 
ouderenplatforms, Servicepunt, SPA22, Spirit 55+, Swedoro, 
SWA, SWO Spijkenisse,  
Theater ’t Kapelletje, Tori Oso, Upkar, UVV, Vilialis, Villa 
Vonk, VraagWijzers, Welzijn Albrandswaard, Welzijn 
Barendrecht, Welzijn Lansingerland, Wijkwinkel,  
Wmo-Platforms, WOZ, Zorgcocon, 55+ EM Movimento,  
55+ sociëteit Oud Charlois

Financiers
De totale omzet van € 417.000,- bestaat voor ruim de helft uit 
prestatiesubsidies van de overheid, het overige deel is afkomstig 
uit projectfinanciering van fondsen en opdrachtgevers. Voor 
meer informatie, zie ons verkort financieel jaarverslag op de 
website.

Gemeente Rotterdam: cluster MO, Kunst en Cultuur,  
GGD Rotterdam-Rijnmond en de gebieden Charlois, 
Feijenoord, Hillegersberg-Schiebroek, Kralingen-Crooswijk, 
Noord, Overschie, Prins Alexander en IJsselmonde.
DBL Fonds, Fonds Cultuur Participatie, Fonds Sluyterman 
van Loo, Oranje Fonds, Skanfonds, Sint Laurensfonds, 
Stichting Animus Donandi, Stichting Bevordering 
Maatschappelijke Dienstverlening Rotterdam, Stichting 
Bevordering van Volkskracht, Stichting Prefuru, Stichting 
RADAR, Stichting RCOAK, Stichting Solidarodam, Van 
Leeuwen van Lignac Stichting en VSBfonds.
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