
        
 
 
Nioren,                                    

van  het Oude Noorden 
Projectverslag 
 
 
      

 
 

Deze foto is gemaakt door Johannes Odé  



2 
 

Inhoud 
Inleiding ................................................................................................................................................... 3 

Werving ............................................................................................................................................... 4 

0-meting .............................................................................................................................................. 4 

Activiteiten .......................................................................................................................................... 5 

Matches en aantallen .......................................................................................................................... 7 

Verduurzaming ........................................................................................................................................ 7 

Aantallen ................................................................................................................................................. 8 

Bijlage 1: flyer / poster voor werving nioren ....................................................................................... 9 

Bijlage 2: publicaties en artikelen ...................................................................................................... 11 

Bijlage 3: resultaat waardemeting .................................................................................................... 12 

Bijlage 4: de matches......................................................................................................................... 14 

 



3 
 

Inleiding 
De bevolkingssamenstelling in Rotterdam vergroent en vergrijst. Dat wil zeggen dat zowel de 

groep jongeren als de groep ouderen in de stad groeit. Ook in de wijk het Oude Noorden. In 

deelgemeente Noord wonen circa 5.100 65-plussers en circa 9.600 jongeren  tussen de 10 en 

24 jaar. Verschillende culturen en generaties wonen samen in de wijk het Oude Noorden. De 

junioren (jongeren) en de senioren (ouderen) worden tijdens dit project ‘nioren’ genoemd.  

Pluspunt, expertisecentrum voor senioren en participatie, Stichting Welzijn Noord (SWN) en 

Resto van Harte hebben zich ingezet voor samenredzaamheid in het Oude Noorden. Op basis 

van elkaars kennis, expertise en netwerk hebben de drie organisaties op een eenvoudige wijze 

junioren en senioren samengebracht tijdens het project ‘Nioren van het Oude Noorden’. 

Pluspunt, Welzijn Noord, Resto VanHarte
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Resultaten 

Naast het samen brengen van junioren en senioren, beoogt het project ook een  aangenamer 

woon- en leefklimaat te creëren in het Oude Noorden. Voor buurtbewoners, opbouwwerkers 

en organisaties in de wijk diende het project als rolmodel.  

Tijdens het project is er gekeken naar bestaande activiteiten die plaatsvonden in de 

deelgemeente, zodat het niorenproject zo optimaal mogelijk gebruik kon maken  van 

bestaande activiteiten. Uitgangspunten voor de werkwijze zijn: laagdrempeligheid, 

eenvoudigheid en een aansprekende insteek. Voorwaarden die gesteld zijn aan dit project zijn: 

I. minimaal 25 matches 

II. vier tot zes bijeenkomsten 

III. een uitrol van de methode naar andere activiteiten van diverse organisaties en 

instellingen. 

Werving 
Voordat het project van start kon gaan moesten er deelnemers geworven worden. In eerste 

instantie zijn de deelnemers geworven via het netwerk van de drie samenwerkende 

organisaties. Stichting Welzijn Noord (SWN) richtte zich op de jongeren. Pluspunt op de 

ouderen. En Resto van Harte op beide doelgroepen.  

SWN is gestart met werving binnen de bestaande jongens en- meisjesgroepen die het 

activiteitencentrum al bezochten. Die jongeren waren erg betrokken bij het 

activiteitencentrum en kwamen er regelmatig over de vloer. Jongeren werden uitgenodigd om 

jongeren uit hun eigen netwerk uit te nodigen om deel te nemen. Dit werkte: er zijn jongeren 

aangehaakt die van leeftijdsgenoten hoorden over het project. Pluspunt heeft gebruik gemaakt 

van haar netwerk en senioren aangesproken die in het oude Noorden wonen en die het leuk 

vinden om met jongeren samen te werken. Ook deze groep breidde zich uit door middel van 

mond-tot-mond reclame. Naast werving via het eigen netwerk is er geflyerd in de wijk bij 

woon- en zorgcentra en buurtactiviteiten. De flyer is terug zien in bijlage 1. Resto van Harte 

heeft aandacht besteed aan de werving tijdens de restaurantavonden op maandag en vrijdag.  

Verder is er regelmatig geïnvesteerd in PR. Er is geflyerd en wij zijn langs bestaande 

groepen/activiteiten geweest om het project onder de aandacht te brengen. Via de nieuwsbrief 

van Pluspunt, weekkrant De Havenloods en wijkkrant De Noorderzon en in  Noord010inbeeld 

zijn er diverse publicaties gedaan. In bijlage 2 staan  de links naar de digitale publicaties.  

0-meting 
Voorafgaande aan het project is er een 0-meting gedaan. Dit door de deelnemers een voor 

gestructureerd formulier met vragen in te laten vullen. Deze vragen diende ervoor om een 

beeld te krijgen van de nioren over het wonen en leven in het Oude Noorden. 22 senioren en 

junioren hebben de meting ingevuld. Bijlage 3 geeft het volledige overzicht. 
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Ondanks het veel gehoorde gemopper op de wijk is het opvallend  dat de respondenten een 

positief beeld hebben van de wijk waarin zij wonen. Er zijn wel een aantal verbeterpunten 

genoemd, dit zijn:  

- ‘Er moet meer planten en groen zijn in de buurt, leukere speelruimte en meer inspiratie.’ 
- ‘Dat er minder hangjongeren zijn.’ 
- ‘Dat er meer wordt georganiseerd.’ 

 

Aan het eind van het project is de meting nogmaals uitgevoerd en nu mondeling. De conclusie 

uit die gesprekken is dat de deelnemers, door het deelnemen aan het project, elkaar beter 

hebben leren kennen en meer begrip voor elkaar hebben gekregen. De ouderen vinden het 

minder eng om langs een groep ‘hang’ jongeren te lopen, omdat zij ze nu kennen. De 

jongeren hebben het idee dat de ouderen in de wijk hun beter begrijpen. Zowel de junioren als 

de senioren hebben aangegeven verder met elkaar te willen en een vervolg aan het project te 

wensen.  

Activiteiten 
Vanaf september 2013 zijn er diverse activiteiten ondernomen door de nioren. Als eerste is er 

kennis gemaakt met elkaar. Jongeren en ouderen kwamen bij elkaar en gingen aan de hand 

van een ‘speeddate’ met elkaar in gesprek. Ze kregen vragen aangereikt die ze aan elkaar 

mochten stellen.  

‘ Waar ben je goed in? 

‘Luisteren.’ ‘Dat klopt, want je gaf meteen antwoord. Dat is een goede eigenschap.’ 

 

Aan de hand van de voorkeuren van de junioren en 

senioren zijn er  matches gemaakt. Nadat de matches 

bekend waren, hebben nioren met elkaar besproken 

wat zij zouden kunnen en/of willen ondernemen. 

Tijdens de uitvoering is er gekeken naar andere 

activiteiten die al plaatsvonden in de deelgemeente. 

Zo is er ingespeeld op activiteiten van SWN, 

Surinaamse ouderengroep Tori Oso,  Pameijer en 

deelgemeente Noord. Hieronder staan de ondernomen 

activiteiten op een rij met daarbij een korte 

beschrijving. 

20 september 2013: elkaar leren kennen 

Op vrijdag 20 september 2013 vond de eerste bijeenkomst plaats van het niorenproject. De 

eerste bijeenkomst stond voornamelijk in het teken van elkaar leren kennen. Deze 

bijeenkomst eindigde met een gezamenlijk diner bij Resto VanHarte in activiteitencentrum 

Mozaïek.  

24 oktober 2013: pannenkoeken en appelflappen bakken 

Door zes nioren zijn er pannenkoeken en appelflappen gebakken. Hiervoor hebben zij eerst 

gezamenlijk boodschappen gedaan.  Tijdens het bakken kregen werden er vragen gesteld om 

erachter te komen wat de nioren gemeen hadden en waarover zij hetzelfde dachten. De 
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pannenkoeken werden gemaakt voor de jongeren die vrijwilligerswerk deden tijdens de 

activiteit ‘Move Baby’ van SWN. De appelflappen waren voor de bezoekers van Move Baby.  

 

25 oktober 2013: uitdelen appelflappen en werven van nioren 

De appelflappen die de dag ervoor gemaakt zijn zijn door de junioren uitgedeeld aan senioren 

en andersom. Iedereen die een appelflap in ontvangst nam kreeg ook een uitnodiging mee om 

deel te nemen aan de volgende bijeenkomst van het project. Er waren ruim 80 bezoekers 

aanwezig op Heer Vrankeplein. 

 

Verder hebben een senior en een junior samen opgetreden als buikdanseressen. Zowel in de 

Hindoestaanse als in de Marokkaanse cultuur wordt er gebuikdanst, maar toch een beetje 

anders. Door samen bezig te gaan met het dansen ontstond er een wij-meiden onder elkaar 

gevoel. Dit zorgde voor veel gelach en plezier onderling. 

 

1 november 2013: creatief handwerk bij Tori Oso 

Junioren en senioren hebben een creatieve activiteit ondernomen. Ze hebben in duo’s met 

gastendoekjes, karton en versieringen hoedjes gemaakt. Deze middag werd begeleid door een 

senior van de Surinaamse ouderengroep Tori Oso en een junior. De senioren van Tori Oso 

waren verbaast over hoe snel de jongeren de creatieve opdracht verwerkt hadden. ‘Met de 

ouderen ben je meestal langer bezig.’ en ‘Het lijkt me leuk als de jongeren nog een keer 

komen.’ werd er gezegd door de  senioren van Tori Oso.  

 

4 november 2013: Week van de dialoog – ‘Delen’ 

Het thema van de week van de dialoog was ‘delen’. Over dit onderwerp zijn  nioren met 

elkaar in gesprek gegaan. Een junior en een senior mochten de stellingen leiden. Om de beurt 

deelden de nioren hun mening.  Er bloeiden verschillende gesprekken op door de stellingen te 

bespreken. Jong en oud merkten dat het fijn was om met elkaar in gesprek te gaan, ook al 

kenden zij elkaar niet goed.  

 

13 december 2013: Kerststukken maken 

Nioren hebben de Surinaamse  ouderengroep Tori Oso 

bezocht. Daar hebben zij samen met een aantal 

senioren van Tori Oso kerststukken gemaakt voor de 

kerstviering op 15 december op Noordplein 12. Na 

een chaotische start kwamen de gesprekken tussen de 

twee generaties op gang. ‘Later wil ik met ouderen 

werken. Mijn moeder werkt met ouderen, soms help ik 

haar en dat vind ik erg leuk.’ zei een van de junioren.  

Een meisje vertelde dat ze henna kan zetten. Dat wilde 

een van de senioren graag proberen. Ze hebben 

afgesproken om tijdens de kerstviering op Noordplein 

12 henna te zetten.  

 

15 december 2013: Buurtfeest op Noordplein 12 

Er is voor het eerst een grote activiteit georganiseerd op Noordplein 12. Jong, oud, klein en 

groot, alle buurtbewoners waren welkom. Toen de viering eenmaal begonnen was hebben de 

mensen met elkaar gesproken, gelachen, gedanst en gewerkt. 15 deelnemers van het nioren 

project zijn aan de hand van vragen met elkaar in gesprek gegaan. Een jongere stelde een 

vraag aan een oudere en andersom. Buurtbewoners leerden elkaar (opnieuw) kennen. In totaal 

waren er meer dan 60 bezoekers. 



7 
 

 

18 januari 2014: Nieuwjaarsreceptie deelgemeente 

Noord 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de deelgemeente 

hebben Pluspunt, SWN en Resto van Harte gestaan 

op de Noordermarkt. Bewoners van noord kwamen 

langs bij de kraampjes. Ook waren drie nioren 

aanwezig tijdens de receptie. Zij hebben hun 

persoonlijke ervaring van het project  gedeeld met de 

bezoekers aan het kraampje.  

 

10 februari 2014: Feestelijke afsluiting  

Op 10 februari 2014 werd het project ‘Nioren van het Oude Noorden’ afgerond in buurthuis 

Mozaiek. Alle betrokkenen bij het project zijn hiervoor uitgenodigd. Vanaf 16.00 uur kwamen 

de eerste genodigden binnen druppelen waaronder, de voorzitter van Deelgemeente  Noord, 

Ahmed Harika. Resto van Harte, Stichting Welzijn Noord en Pluspunt presenteerden wat zij 

het afgelopen half jaar gedaan hebben om het project tot een succes te maken.  

 

‘Mevrouw, kunt u roti maken? Ik ben daar zo dol op.’ 

‘Natuuuuurlijk kan ik dat! Je wilt zeker proeven.’ 

Matches en aantallen  

De junioren en senioren hebben als maatje samengewerkt aan de activiteiten. In totaal waren 

er 25 matches. De matches bestonden uit duo’s en trio’s. Tijdens het project hebben maatjes 

samengewerkt en zijn ze voor elkaar ingevallen, wanneer er bijvoorbeeld een ziek was of 

wegens andere omstandigheden  niet kon deelnemen.  

Naast de matches zijn ook andere contacten gemaakt, hierbij kun je denken aan bezoekers, 

bewoners, genodigden en organisaties e.d.. Er zijn 274 directe contacten gerealiseerd. Deze 

directe contacten zijn de bezoekers van activiteitencentrum Mozaïek, bezoekers van Resto 

van Harte, deelnemers van stichting Welzijn Noord, deelnemers van de Surinaamse 

ouderengroep Tori Oso en een actieve groep vrijwilligers uit het Oude Noorden. Via die 

contacten zijn er nieuwe activiteiten en netwerken voortgevloeid. 

Tijdens de wijkbijeenkomsten is de aanname dat er circa 822 personen indirect bereikt zijn. 

Verduurzaming 
Een van de uitgangspunten van het niorenproject is het bieden van een methode om 

verduurzaming van het project te realiseren. De methodiek wordt geplaatst op de website van 

de drie samenwerkingsorganisaties.  Daarnaast is er tijdens het project samen gewerkt met 

verschillende organisaties in de wijk, zoals Pameijer, scholen en mensen uit de buurt.   

Zoals eerder aangegeven is er gekeken naar bestaande activiteiten. Hier is op ingespeeld. 

Tijdens de werving zijn er flyers uitgedeeld tijdens verschillende activiteiten in de buurt. Dit 

waren activiteiten van Pameijer, Tori Oso, buurtbewoners, Ouderenwerk Noord, 

Doordewijks, SKIN, SWN, Resto van Harte en Pluspunt.  Tijdens het samenwerken met de 

verschillende organisaties is er gekeken naar een win-win situatie. Voor de ene organisatie 
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was de samenwerking  een manier om nieuwe deelnemers te werven, de andere organisatie 

wilde in contact komen met de wijkbewoners, kortom voor elke partij viel er wat uit de 

samenwerking te halen.  

Gebleken is dat voor het uitvoeren van een project zoals dit het belangrijk is dat je gebruik 

maakt van je eigen netwerk en het netwerk van jouw omgeving. Het project was een 

samenwerking van drie organisaties, van alle organisaties is het netwerk ingezet. Via deze 

weg ontstonden er nieuwe activiteiten en relaties. Een extra uitdaging aan het Nioren project 

was dat het project gaande weg vorm kreeg. Er is gekeken naar de behoefte en talenten van de 

deelnemers.  

Vanuit de verduurzaming is er een opstart gemaakt met een Seniorenatelier. De actieve 

wijkbewoners ontvangen ondersteuning om hun activiteiten, zoals schilderen, ontmoeting en 

dergelijke uit te voeren. 

Verder hebben verschillende deelnemers zich aangemeld bij de organisaties als vrijwilligers. 

Zo heeft Pluspunt na het niorenproject nieuwe vrijwilligers, SWN nieuwe 

samenwerkingspartners en Resto vanHarte nieuwe gasten voor het restaurant. 

De nioren hebben zelf aangegeven een mooie ervaring te hebben gehad. Ze voelden zich 

gezien en gewaardeerd. Een deelnemer  voelde 

zich bijzonder gewaardeerd nadat er via 

verschillende wegen contact met hem is gezocht 

nadat hij niet is komen opdagen tijdens een van de 

activiteiten. De deelnemer bleek ziek te zijn. Hij 

vond het erg prettig om te merken dat er naar hem 

omgekeken werd. Na die gebeurtenis heeft hij 

trouw alle activiteiten bijgewoond.  

Tijdens de laatste bijeenkomst is meerdere malen 

gevraagd door zowel de junioren als de senioren of 

het project zich voortzet. De nioren komen elkaar nog steeds tegen in activiteitencentrum 

Mozaiek. Dan wordt er een praatje met elkaar gemaakt en af en toe met elkaar gedold. Dat het 

project leeft blijkt o.a. uit het feit dat na het artikel in de Havenloods er weer aanmeldingen bij 

Pluspunt binnenkwamen.   

Van het project is een film gemaakt. Deze kunt u op de website van Pluspunt bekijken via 

deze link: http://pluspuntrotterdam.nl/Projecten/Nioren-van-het-Oude-Noorden.html .   

Aantallen 
Voorwaarden Gerealiseerd 

150 directe contacten 274 directe contacten 

25 matches 25 matches 

Indirect bereik van 800  personen Indirect bereik van 822 personen 

http://pluspuntrotterdam.nl/Projecten/Nioren-van-het-Oude-Noorden.html


9 
 

BIJLAGEN 

 

Bijlage 1: flyer / poster voor werving nioren 
 

Zie volgende bladzijde.
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Nioren, van het Oude Noorden 

Lijkt het u leuk om samen met andere wijkbewoners iets te doen voor de wijk?  

Vanaf 20 september 2013 start het project ‘Nioren, van het Oude Noorden’. Dit project richt zich op 

alle bewoners uit deelgemeente Noord. De thema’s koken, bewegen, kunst, spelletjes en muziek 

komen aan bod. Jongeren en ouderen worden als maatje aan elkaar gekoppeld en samen gaan zij aan 

de slag in de wijk.  

Wij zijn op zoek naar wijkbewoners van 55 jaar en ouder die het leuk vinden om samen met 

jongeren wijkactiviteiten te ondernemen.  

Wanneer u drie keer hebt deelgenomen wordt u uitgenodigd om samen met uw maatje, onder het genot 

van een drankje, een maaltijd te eten bij Resto van Harte.  

 

Bent u geïnteresseerd? Kom dan naar de kennismakingsbijeenkomst op 20 september v.a. 15.30 

uur bij Buurthuis Mozaiek.  

 

Aanmelden en meer informatie kan bij Mirla Gomes via 010 – 467 17 11 of 

m.gomes@pluspuntrotterdam.nl .  
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Bijlage 2: publicaties en artikelen 
 

Film Nioren van het Oude Noorden, december 2013; http://vimeo.com/82176513.   

De Havenloods, woensdag 18 september 2013:   

http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/september/18/oud_en_jong_aan_de_slag  

De Havenloods,25 oktober 2013;  

http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/oktober/25/junioren_en_senioren_werken_samen  

Noord010inbeeld.blogspot, januari 2014; 

http://noord010inbeeld.blogspot.nl/2014_01_01_archive.html  

Deelgemeente Noord, 19 februari 2014; 

http://www.rotterdam.nl/DG%20Noord/Echo/HavenloodsNoord08%20DEF.pdf.  

Nieuwsbrief Pluspunt, februari 2014; http://ymlp.com/znTDsT. 

http://vimeo.com/82176513
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/september/18/oud_en_jong_aan_de_slag
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/oktober/25/junioren_en_senioren_werken_samen
http://noord010inbeeld.blogspot.nl/2014_01_01_archive.html
http://www.rotterdam.nl/DG%20Noord/Echo/HavenloodsNoord08%20DEF.pdf
http://ymlp.com/znTDsT
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Bijlage 3: resultaat waardemeting 
 
Aantal respondenten: 22  
Legenda: 1 = matig, 2 = redelijk, 3 = neutraal, 4 = goed en 5 = uitstekend. 
 

 Vragen Antwoorden 

1 De sfeer in de wijk bevalt mij prima. 36% antwoord: neutraal  
 

2 De meeste mensen in de buurt ken ik. 32% antwoord: redelijk 
 

3 Ik heb contact met mijn buren. 32% antwoord: redelijk 
 

4 Mijn buren zijn er voor mij als ik iets van hen nodig hebt. 36% antwoord: goed  
 

5 Ik heb voornamelijk contact met leeftijdsgenoten. 36% antwoord: goed  
 

6 Ik vind het belangrijk om contact te onderhouden met 
buurtbewoners. 

32% antwoord: uitstekend  
 

7 Ik vindt het belangrijk om contact te hebben met 
verschillende generaties. 

32% antwoord: neutraal en  
32% antwoord: uitstekend 
 

8 Wanneer er activiteiten georganiseerd worden in de wijk 
doe ik graag mee. 

55% antwoord: goed 
 

9 Ik maak regelmatig gebruik van voorzieningen in de 
buurt. 

36% antwoord: neutraal 
 

10 Ik woon hier naar mijn zin. 41% antwoord: uitstekend 
 

 
 
Wat wilt u anders in de wijk: 
Niets. 
Dat er minder hangjongeren zijn 
Dat er meer activiteiten worden georganiseerd voor jongeren. En dat het schoner moet.  
Een stoplicht tegenover mijn straat. 
Schonere straat. 
Meer contacten of een vaste activiteit zoals voorlezen. 
Nog even het onderzoeken.  
Het is prima zoals het is, maar het kan altijd beter!  
Minder rommel op straat.  
Dat er meer wordt georganiseerd. 
Meer pleinen en veilige wijk.  
Ik wil dat de pleintjes naar de meningen van de jongeren komen.  
Meer speelruimtes en plek voor jongens.  
Sportscholen, veilige speeltuin voor de kinderen 
Meer groen in de wijk.  
Dat ze geen bloemen meer geven.  
Meer buurthuizen voor jongeren. 
Er moet meer planten en groen zijn in de buurt, leukere speelruimte en meer inspiratie.  
 
Wat is er goed aan de wijk: 
Alles is gewoon goed. 
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Er zijn veel buurthuizen. 
De meeste mensen zijn erg vriendelijk. Door de buurtactiviteiten komen verschillende mensen bij 
elkaar dat maakt het wel wat leuker. 
Dat er veel nieuwe pleinen zijn. 
Veel recreatie. 
Alles. 
Er worden veel activiteiten georganiseerd door verschillende instanties.  
Woonsituatie. 
De meesten en vooral de kinderen, wat opvalt is se saamhorigheid met elkaar. Jong en oud.  
Gezellig, divers en leuke winkels. 
De rust en levendigheid. 
Veel sporten zijn hier en er is veel geregeld voor kinderen.  
Het is goed geregeld voor wat ze doen voor de jongens.  
Sociaalheid en vriendelijk tegen alle generaties.  
De mensen die daar wonen zijn vriendelijk en lief en respectvol tegen elkaar.  
Het is heel gezellig. 
Dat er geen ruzie is met de buren. 
Er zijn speeltuinen voor kinderen dat is goed. 
Er zijn leuke goede activiteiten in de buurt, leuke bewoners. 
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Bijlage 4: de matches 
 

Hieronder staan de maatjes bij elkaar. 

Match Senior Junior 

1. Jan van Gerven Otman 

2. Jetske de Jong Farid 

3.  Wil van Vught Fatima 

Nadiva 

4. Joyce Oosterwolde Sabrina 

5. Souraya Sultan Soufian 

Ayoub 

6. Mahmed Tallouka Twinkle Piaralal 

7. Connie Pieters Nawal 

8. Willy Oliviera Ruixuan Hu 

9. Lea Felter Souad Naiim 

10. Roos Kempes Kyle Combebakh 

11. Burgit van 

Huuksloot 

Nabil 

12. mv. Goeders Abdessamal 

13. mv. van Leeuwarde Reduan 

14. Corry van den Akker Rahab Ahmel 

15. Thea Reget Beyza Er 

16. Ineke Huizing Voubna Tahr 

17. Paula van Elshorst A. Kymarahj 

18. Ivone Mora Meryem Hatat 

20. Wil Bruce - 

Kempers 

Souhaya 

21. Sjaan Temel Jordi Nieuwenhuijsen 

22. Rene van Vugt Kadir Suzen 

23. Irene Wyuster Rosan Veldman 

24. Winny Vreudenburg Salim 

25. Lia v/d Berg Hazis 

 


