
20 15 

J
A
A
R
V
E
R
S
L
A
G



Inleiding

Lang Leve Kunst was ook in 2015 een inspirerend thema voor ons. Voor het gelijknamige landelijke 
programma voeren we in Rotterdam het kwartiermakerschap uit, in de gebieden Kralingen-Crooswijk 
en Noord. Lang Leve Kunst is gericht op het mogelijk maken van kunstbeoefening door ouderen, 
want uit onderzoek blijkt dat cultuurparticipatie bijdraagt aan hun welbevinden. Het vergroot het 
gevoel van eigenwaarde en is een verrijking voor het leven. Met een conferentie in een rijdende tram 
organiseerden we ook op stedelijk beleidsniveau aandacht voor het programma. Een select gezelschap 
uit diverse sectoren stapte in de rijdende tram en sprak onder leiding van Hedy d’Ancona over hoe we 
meer binding en samenwerking kunnen creëren voor Lang Leve Kunst aan de Maas. 
De deelnemers van de Theaterwerkplaats voor Oudere Rotterdammers (TOR) maakten ook in 2015 
met veel enthousiasme theater. De bekendheid van TOR groeide en een aantal voorstellingen was zelfs 
uitverkocht. De spelers willen het schrijven en spelen absoluut niet missen. Het geeft kleur aan hun 
leven en ze hebben nieuwe contacten opgedaan. 

Het was in 2015 niet alleen maar cultuurparticipatie wat de klok sloeg. Na een succesvolle start van 
De Taalproeverij in 2014 voor oudere migranten, gericht op het vergroten van de taalvaardigheid in 
het dagelijkse leven, organiseerden we in 2015 een Train-de-Trainersproject waarin vrijwilligers wer-
den getraind zelf Taalproeverijen te geven. Ook zijn we samen met de Levensloopacademie begonnen 
met Sociaal Kapitaal, een project gericht op vrouwen die hun kennis en kunde inzetten voor andere 
vrouwen om ze wegwijs te maken in de samenleving. Het intergenerationele Niorenproject werd dit 
jaar met veel plezier uitgevoerd in Charlois en Prins Alexander.

In opdracht van de GGD organiseerden we, voor het vierde opeenvolgende jaar, voorlichtingen over 
het bestrijden van ouderenmishandeling. Dit jaar werd ons gevraagd ook een groot evenement te 
organiseren over het voorkomen van financiële uitbuiting van ouderen. Dit vond plaats in de zomer 
en werd door meer dan 140 senioren bezocht. 
Ook het project Roze Ouderen met fototentoonstelling en verhalen liep door in 2015, nu gecombi-
neerd met gespreksgroepen. 

Vertrouwde projecten als Anders Ouderen Worden (AOW), Ongekend Talent, SOS en Verhalen-
derwijs werden natuurlijk ook uitgevoerd. Met AOW-bijeenkomsten in de diverse wijken werden 
opnieuw veel senioren bereikt. De netwerken op wijkniveau zijn van groot belang voor de zelfred-
zaamheid en samenredzaamheid van ouderen in het kader van langer zelfstandig thuis wonen.  
Een groep actieve vrijwilligers is eind 2015 begonnen met een onderzoek onder alle AOW-werkgroe-
pen en Seniorenateliers om in kaart te brengen wat de ontwikkelingen zijn en aan welke vorm van 
ondersteuning de groepen het komende jaar behoefte hebben.

Bij Pluspunt staat de ontwikkelingsgerichtheid van ouderen centraal. Ouder worden is jezelf vernieu-
wen. Meedoen en zin geven aan je leven is essentieel voor ieder mens. Senioren willen ertoe doen! 
Hoe je daar als senior inhoud en vorm aan geeft, bepaal je zelf. Pluspunt stimuleert dit proces graag 
door bijeenkomsten te organiseren voor onze vrijwilligers waar ze elkaar ontmoeten en inspireren om 
activiteiten te ondernemen. Op deze manier faciliteren we met een klein team aan beroepskrachten 
een grote groep senioren, zodat ze hun projecten en activiteiten voor, door en met elkaar kunnen uit-
voeren. Want zonder de inzet en inspirerende betrokkenheid van de vrijwilligers had Pluspunt nooit 
zoveel voor elkaar gekregen.

Heili Bassa, directeur Pluspunt
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Anders Ouder Worden  
en Seniorenateliers
Al meer dan veertig jaar komen in veel Rotterdamse wijken re-
gelmatig ouderen bij elkaar die midden in de samenleving willen 
staan en die zich blijvend willen ontwikkelen: de Anders Ouder 
Worden groepen, ofwel AOW. 
In 2015 waren er dertig AOW-werkgroepen actief die samen 
331 bijeenkomsten organiseerden over thema’s als veranderingen 
in de zorg, veiligheid in en rond huis, de geschiedenis van de 
stad en gezond ouder worden. Ze bereikten hiermee 8.825 ou-
deren. Tijdens de stedelijke bijeenkomsten die Pluspunt voor de 
werkgroepen organiseert, wisselen de werkgroepleden ervaringen 
en ideeën uit en inspireren ze elkaar. Ook worden er bij deze bij-
eenkomsten sprekers uitgenodigd die iets vertellen over actuele 
thema’s zoals veranderingen in de zorg.

In het voorjaar van 2015 zijn we gestart met het ontwikkelen en 
realiseren van nieuwe Seniorenateliers, plekken waar senioren 
zelf activiteiten organiseren. Hoewel het moeizaam verloopt, 
vooral door onzekerheid over vaste locaties in bepaalde wij-
ken, zijn er ook successen. Zo organiseert de autonome groep 
Ouwerpower in de Provenierswijk regelmatig activiteiten voor 
ouderen in de wijk. Als er behoefte aan is, biedt Pluspunt derge-
lijke autonome seniorengroepen ondersteuning. 

In Rotterdam zijn inmiddels weer drie nieuwe initiatieven ont-
staan om Seniorenateliers te vormen. Soms wordt er aangesloten 
bij een bestaande seniorengroep, soms zijn er contacten ontstaan 
dankzij andere projecten en soms is Pluspunt op basis van witte 
vlekken op de sociale kaart van een wijk zelf op zoek gegaan 
naar mogelijkheden.

PROJECTEN
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Lang Leve Kunst
Lang Leve Kunst is een landelijk project dat actieve kunstbe-
oefening van ouderen wil bevorderen. Kwartiermaker Lang Leve 
Kunst in Rotterdam is Heili Bassa, de directeur van Pluspunt. 
In Noord en Kralingen-Crooswijk hebben we, samen met de 
zorginstellingen en Cultuurscouts, ook in 2015 een inspirerend 
programma opgezet.
Dansen is de leukste manier van bewegen die er is. Daarom 
organiseren we in samenwerking met Humanitas-Bergweg en 
Cultuurscout Noord op deze locatie een Open Dansatelier waar 
iedere dinsdagmiddag wordt gedanst. De ene week zijn het dans-
lessen, de andere week is het vrij dansen. Er is al een vaste groep 
enthousiastelingen die iedere week komt dansen en de groep 
groeit. Het Open Dansatelier wordt georganiseerd door vrijwilli-
gers. Ook is er een dansgroep gevormd die gedurende een aantal 
weken werkt aan een moderne dansvoorstelling, onder leiding 
van choreograaf Marie Louise Gilcher. 

Voor de tweede keer organiseerde Pluspunt, in het kader van 
Lang Leve Kunst, Plus Parade Festivals in Noord en in Kra-

lingen-Crooswijk. Ouderen konden verschillende creatieve 
workshops volgen en genieten van optredens en exposities. Er 
werd onder meer gezongen, gefotografeerd, gedanst, geschilderd, 
muziek gemaakt en gewerkt met textiel. 
In Kralingen-Crooswijk organiseerden we tevens een inspiratie-
middag voor professionals en vrijwilligers in de zorg, kunst en 
welzijn en voor ouderen. 

Na de Plus Parade Festivals organiseerden we vervolgworkshops 
waarin ouderen hun creativiteit en ambities kwijt konden. Zo 
gaf het Droomtheater een workshop schimmenspel maken in 
Oostmolensteyn.

In maart organiseerden we met verschillende partners de stedelij-
ke tramconferentie Een Leven Lang Kunst aan de Maas. In een 
rijdende historische tram debatteerden vertegenwoordigers van 
de sectoren kunst, zorg, welzijn, onderwijs, verzekeraars, fond-
sen, openbaar bestuur en de profitsector onder leiding van Hedy 
d’Ancona (ambassadeur Lang Leve Kunst) over een vraag als: Hoe 
kunnen we de cultuurparticipatie van ouderen vergroten? 

Open Dansatelier
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De Tramconferentie leverde waardevolle inzichten op. De op-
brengsten zijn aanleiding om in gesprek te blijven over de rol van 
kunst en cultuur in het welbevinden van Rotterdamse ouderen. 
Pluspunt en Cultuur Concreet gaan aan de slag met de resulta-

ten en nodigen andere partijen uit zich hierbij aan te sluiten. 
De Tramconferentie maakte deel uit van het landelijke pro-
gramma Lang Leve Kunst, daarom werd er ook samengewerkt 
met het LKCA. 

Lang Leve Kunst Lang Leve Kunst
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Nioren in Charlois en Ommoord
Senioren en junioren komen elkaar te weinig tegen, daarom 
hebben we het project Nioren opgezet, een samenvoeging van 
junioren en senioren. Nioren hebben we in 2015 uitgevoerd in 
Charlois en Ommoord. Tijdens het project komen senioren en 
junioren zes keer bij elkaar en ondernemen verschillende activi-
teiten samen om elkaar beter te leren kennen. De eerste activiteit 
bestaat altijd uit een speeddate en pannenkoeken bakken.
In Charlois werkten we samen met TOS, LMC praktijkschool, 
De Nieuwe Nachtegaal, bewonersorganisatie Albertos, 55+Socië-
teit en Laurens dagopvang. De Nioren van Charlois hebben onder 
meer samen gedanst, muziek gemaakt en waterdiertjes gevangen. 
In Ommoord deden DOCK, Buurtwerk, Laurens, Humanitas 
en het Albeda College mee. Hier gingen de Nioren onder meer 
Sinterklaasgedichten rappen, praatten ze over geld en armoede en 
maakten ze samen hapjes voor een high tea. 
In Charlois en Ommoord deden 213 junioren en 250 senioren mee.

Ongekend Talent
Het project Ongekend Talent, waarbij jonge senioren - met name 
met een migrantenachtergrond - hun talenten ontdekken en 
maatschappelijk inzetten, is begonnen in 2008. In die zeven jaar 
hebben honderden ouderen hun talenten in kaart gebracht en 

actieplannen gemaakt om er actief mee aan de slag te gaan.  
In 2015 hebben we zes cursussen gegeven door heel Rotterdam 
en een workshop bij ontmoetingscentrum Prinsenhof. Het 
project staat op de landelijke Kennisbank van Movisie en werd 
hier 267 keer geraadpleegd. Ook noemt Movisie het project in 
een landelijk programma ter bestrijding van eenzaamheid onder 
ouderen.

Nioren

XXx
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Sociaal Kapitaal voor allemaal
De één heeft dankzij achtergrond en scholingsmogelijkheden 
meer sociaal kapitaal opgebouwd dan de ander. Met het project 
Sociaal Kapitaal voor allemaal, dat we hebben opgezet samen met 
de Levensloop Academie, zetten hoger opgeleide senioren zich in 
voor migranten vrouwen met weinig hulpbronnen. We zijn het 
project gestart bij de Krachtvrouwen van het Oude Westen en het 
loopt nog door in 2016.

Stedelijk Overleg Seniorenraden
De Rotterdamse Seniorenraden en ouderenplatforms overleggen 
regelmatig, onder voorzitterschap van Pluspunt. Een van de on-
derwerpen die op de agenda stond was de vorming van de Brede 
Raad. 
Omdat het Stedelijk Overleg Seniorenraden (SOS) de behoefte 
had van ouderen zelf te horen hoe ze denken over een aantal 
onderwerpen, organiseerde het met SenioR in 2015 twee keer 
een Pluscafé, in mei in Noord en in juni in IJsselmonde. Bij 
beide Pluscafé’s bespraken de aanwezigen de thema’s armoede en 
basisinkomen. Een belangrijke conclusie was dat samenwerking, 
vooral op gebiedsniveau, noodzakelijk is. 

Taalproeverij
In de Taalproeverij oefenen oudere migranten samen met taalvrij-
willigers het dagelijks taalgebruik. Het doel is dat oudere migran-
ten gezond en plezierig ouder kunnen worden. Een van de thema’s 
was zelfstandig reizen en werd op station Zuid behandeld door te 
oefenen met het opladen van de ov-kaart. Tijdens de afsluitende 
bijeenkomst in maart ontvingen alle deelnemers een certificaat. 
Voor een aantal van hen een bijzondere en emotionele gebeurtenis 
omdat dit het allereerste diploma was wat ze ontvingen.

In het najaar begon als follow-up van de Taalproeverij een train-
de-trainer project. Hier werden 15 oudere migranten opgeleid en 
getraind zodat ze zelfstandig Taalproeverijen kunnen geven aan 
65-plussers die nog niet zo bedreven zijn in de Nederlandse taal. 
Er werd in dit project samengewerkt met de vrijwilligersorganisa-
ties Abrassa en Zorgcocon. 

Theaterwerkplaats Oudere  
Rotterdammers
Bij de Theaterwerkplaats voor Oudere Rotterdammers kunnen 
ouderen hun theatertalenten tot bloei laten komen. In 2015 
maakten de spelers van TOR verschillende voorstellingen. 
‘Oud = Fout’ ging over hun jeugd in de jaren zestig en zeventig en 
over het zich los vechten uit traditionele patronen. 214 Mensen 
zagen ‘Oud = Fout’.
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Een aantal spelers nam het initiatief een voorstelling te maken 
over de naoorlogse jaren. Dit werd ‘De Wederopbouw Revue’, 
een voorstelling met liedjes en sketches uit deze periode. De voor-
stelling bleek een schot in de roos en werd gespeeld bij ouderen-
groepen en in woonzorgcentra voor in totaal 660 mensen. 
 
Een ander groepje maakte een stuk van twintig minuten,  
‘Tenminste Houdbaar Tot’, dat in juni te zien was in Theater  
’t Kapelletje, tijdens de kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe 
spelers. De tweede grote voorstelling van 2015 was ‘Traveling 
Light’, over de ballast die we meeslepen en het verlangen naar 
een lichter leven. ‘Traveling Light’ werd vier keer gespeeld in 
Theater ’t Kapelletje en gezien door 244 mensen.

Verhalen verbinden
Het project Verhalen Verbinden heeft als doel wederzijds 
begrip te kweken en sociaal isolement van LHTB-ouderen 
(Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders) te 
voorkomen en te doorbreken. Twee verhalenvertellers leiden 
het project in met een persoonlijk verhaal, waarna er ruimte  
is voor openhartige gesprekken. Het project werd in 2015 
uitgevoerd op zes locaties, met in totaal 231 deelnemers. In  
’t Koepeltje van Humanitas-De Steenplaat ontstond een dis-
cussie over geloof en homoseksualiteit waarbij met veel respect 
naar elkaar werd geluisterd. 

XXXxx

Voorkomen ouderen
mishandeling
In 2015 organiseerden we in samenwerking met de GGD Rot-
terdam-Rijnmond 11 voorlichtingen over het voorkomen van 
ouderenmishandeling, voor onder meer migrantengroepen. 
Op 17 juni organiseerden we een evenement in de centra-
le bibliotheek waar 60-plussers informatie kregen over het 
voorkomen en bestrijden van financiële uitbuiting. Ruim 
140 deelnemers luisterden naar de presentaties. “Voorkomen 
is beter dan genezen,” zoals de spreekster van politie Rotter-
dam-Rijnmond het zei. Het team Ouderenmishandeling van 
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond gaf als tip de door hen 
opgestelde checklist financiën te gebruiken. Gastvrouw was 
Oma Greet (op de foto in gesprek met een deelneemster), 
bekend van de talkshow Havenloods Live.

Vrijwilligersmiddag
Onze vrijwilligers zijn heel belangrijk voor ons. Zonder hen zou-
den we nooit zoveel projecten kunnen organiseren. Minstens een 
keer per jaar organiseren we een inspiratiebijeenkomst voor onze 
vrijwilligers. Dit jaar vond die plaats op 28 mei. 
Vrijwilligers stelden zich aan elkaar voor en vertelden over hun 
projecten en hun ideeën voor activiteiten, zoals: e-learning, een 
verhalenclub en een ontmoetingsclub. Er was ook alle ruimte om 
bij te praten en te netwerken. 
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Oma Greet (rechts) Voorkomen financiële uitbuiting
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En verder:

•    hebben we een werkgroep e-learning opgezet die onderzoekt hoe ouderen kunnen leren via internet

•    gaven onze Glans-vrijwilligers vijf keer de workshop Glans aan je leven

•    werkten we mee aan het advies van Ouderen en Cultuurparticipatie opgesteld door RMO, nu Raad voor 
Volksgezondheid en Samenleving

•    waren we aanwezig op de Europese conferentie Long Live Art in Den Haag, en als kwartiermaker tafellid 
van de conferentie Ouderen en cultuurparticipatie voor bestuurders 

•    hielden we een presentatie tijdens een netwerkbijeenkomst van Rotterdam Festivals over Ouderen en  
cultuurparticipatie

•    was de tentoonstelling Verlangens over roze ouderen op verschillende plekken te zien

•    deden studenten van de Hogeschool Rotterdam in opdracht van ons onderzoek naar Seniorgezonde wijken 
in Noord, Hillegersberg-Schiebroek en IJsselmonde

•    werkten we opnieuw samen met Laluz aan de ontwikkeling van Pluspunt als vrijwilligersorganisatie

•    werkten we mee aan ‘Alweer die feestdagen’ van Studio de Bakkerij door ouderen te werven voor deelname

•    namen we afscheid van onze collega’s Anneke Boer en Mirla Gomes

•    namen we ook afscheid van onze voorzitter Corrine Oudijk en ons bestuurslid Paul Daeter

•    verstuurden we onze digitale nieuwsbrief 9 keer naar bijna 1.100 contacten

•    werd onze website 6.417 keer bezocht. De pagina van Lang Leve Kunst had de meeste bezoekers.

•    hadden we aan het eind van het jaar 1.287 volgers op Twitter en 140 op Facebook.

Theaterwerkplaats voor Oudere Rotterdammers



KENGETALLEN

Deelnemers 2015
Cursussen/workshops/trainingen: 1.464
Themabijeenkomsten/expertmeetings/conferenties: 10.782
Publieksbijeenkomsten: 2.927
Advies en begeleiding: 627
Social media volgers/leden/hits: 8.944
Totaal: 24.744

Samenwerking
Aafje, Abrassa, Akto, Albeda College, AOW Kralingen-Crooswijk, 
AOW Stadsdriehoek, A’Pousada, Bewonersorganisatie Albertos, 
Bribi, Buurtwerk, Caribische groep in Hoogvliet, COC-ouderen-
groep, Cultuur Concreet, Dock, het Geheugenpaleis, gemeente 
Lansingerland, GGD Rotterdam-Rijnmond, Goed GereGeld 
Humanitas, Hogeschool Rotterdam, Humanitas, Kracht-
vrouwen Oude Westen, Kooijman Lambert Notarissen, Lang 
Leve Kunst, Laurens, Lelie Zorggroep, Levensloopacademie, 
LKCA, LMC-praktijkschool, Mentorschap Rotterdam e.o., 
Middin, de Nieuwe Nachtegaal, Noordplus, politie Rotterdam- 
Rijnmond, ontmoetingscentrum Prinsenhof, Prefuru, PvdA- 
ouderengroep, Rabobank, De Regenboogsalon, ROC Zadkine, 
SeniorenAdviesRaden en ouderen-/WMO-platforms, SPA22, 

Stichting Lezen & Schrijven, Surinaams-Hindoestaanse groep  
Upkar, Theater ’t Kapelletje, TOS, Turkse ouderen in Hoppesteyn 
en Afrikaanderwijk, Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond,  
55+ Sociëteit Charlois, Wmo Radar, Unie van Vrijwilligers en 
Zorgcocon.

Financiers
De totale omzet van € 348.000,- bestaat voor ruim de helft uit 
prestatiesubsidies van de overheid, het overige deel is afkomstig 
uit projectfinanciering van fondsen en van opdrachtgevers.  
Voor meer informatie, zie het verkort financieel jaarverslag op 
onze website.

DeltaPORT Donatiefonds, Erasmus Stichting, Gemeente  
Rotterdam, GGD Rotterdam-Rijnmond, Fonds DBL,  
Fonds voor Cultuur Participatie, Fonds Schiedam-Vlaardingen 
e.o., Fonds Sluyterman van Loo, Cultuur Concreet,  
Oranje Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, ROC Zadkine, 
Skanfonds, Stichting Animus Donandi, Stichting Boschuysen, 
Stichting Bevordering van Volkskracht, Stichting Elise Mathilde 
Fonds, Stichting RCOAK, Stichting Solidarodam,  
Van Cappellen Stichting, Van Leeuwen van Lignac Stichting, 
VSBfonds en Wmo Radar.

Algemene informatie

Medewerkers
Heili Bassa, directeur
Anneke Boer (tot maart 2015)
Mirla Gomes (tot november 2015)
Willy Hilverda
Pascalle van Kralingen

Secretariaat
Lia Henderson
Audrey de Zanger
Ingrid Sprok, bureauvrijwilliger

Stagiaires
Sanne Clement  
Stephanie Gomes  
Jolynn Fortes  
Cindy Konings  
Diana Prieto Reyes  
Julia Teekens  
Sanne van Tongeren  
Tinka Zaanen

Bestuur
Corrine Oudijk, voorzitter (tot december 2015)
Freddy May, secretaris
Peter Dohmen, penningmeester
Paul Daeter, lid (tot december 2015)
Cynthia Ortega, lid
Agnes Vaillant, lid
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Colofon

Tekst

Willy Hilverda

Ontwerp

Brigitte van Loon – an ima  mia

Foto’s

Joop Bastinck, 
Dabbe van der Brand,
Karen van Gilst,  
Huub van Rheenen en  
medewerkers Pluspunt

Rotterdam, mei 2016

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

Stagiaires
Sanne Clement  
Stephanie Gomes  
Jolynn Fortes  
Cindy Konings  
Diana Prieto Reyes  
Julia Teekens  
Sanne van Tongeren  
Tinka Zaanen

Adres
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