
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ANDERS OUDER WORDEN 

VERSLAG 2013                             
 



  2 

Inleiding 

Dit jaar hebben we het 40 jarige bestaan van Pluspunt gevierd. Jaren van pieken en dalen, maar 

bovenal jaren waarin de gehanteerde formule voor en door senioren haar bestaan bewezen heeft en 

heden ten dage nog steeds bewijst. 

De werkgroepleden van Anders Ouder Worden denken weer in kansen en mogelijkheden. Het 

zelfvertrouwen is groot. Oude vertrouwde samenwerkingsverbanden en gezichten zijn weliswaar 

weggevallen door aanbestedingen, maar men is er in geslaagd om nieuwe samenwerkingsverbanden 

aan te gaan in de wijken. Samenwerkingsverbanden gestoeld op gelijkwaardigheid en wederkerigheid.  

Daarnaast is er de ontwikkeling dat groepen senioren die iets willen op zoek zijn en gaan naar 

ondersteuningsmogelijkheden. Via, via komen ze bij Pluspunt terecht. Daarmee is de mogelijke 

samenwerking dan wel ondersteuning nog niet gerealiseerd. De ervaring leert dat de groepen senioren 

over het algemeen meerdere mogelijkheden onderzoeken en vervolgens kiezen zij de organisatie die  

het beste  past. Organisatietalent, initiatieven en ideeën zijn er genoeg. Echter hoe dit alles te 

organiseren en te bekostigen blijkt niet altijd eenvoudig. De vragen die wij krijgen zijn vooral gericht 

op het verkrijgen en omgaan met budgetten en ondersteuning rondom organisatie en gebruik van 

ruimten. Bijvoorbeeld: ruimten in de stad worden om niet aangeboden door woningbouwcorporaties. 

Deze ruimten worden gedeeld met andere gebruikers, maar wie neemt nu de regie over de 

schoonmaak? Wie zorgt ervoor dat de keuken schoon blijft? En van wie is de koffie? Zijn zoal wat 

knelpunten waarbij ondersteuning van een derde zeer op prijs wordt gesteld. Daarnaast is de vraag, 

waar kan ik geld vinden? Ook deze wegen zijn niet altijd bekend en eigenlijk willen de vrijwilligers 

zich hier niet mee bezig houden. Zij willen hun ding doen. Deze processen vragen tijd van zowel de 

seniorengroep als van de organisatie. Bijzonder is wel om te zien dat, door over het algemeen 

werkeloosheid, jongeren zich opwerpen om een rol op zich te nemen in de randvoorwaarden. Zij 

willen zich inzetten om ervoor te zorgen dat de oudere buurtbewoners een activiteitenbudget 

ontvangen waarmee zij een eerste aanschaf kunnen doen ofwel willen zij zich bezighouden met PR. 

Het seniorenatelier in het oude Noorden aan het Noordplein 12 is hier een goed voorbeeld van. Een 

groepje senioren is hier actief met het aanbieden van activiteiten voor de buurt. Dit doen zij goed en zij 

zorgen voor binding in de buurt. De jongeren generatie gaat zich nu bezighouden met het zoeken naar 

activiteitenbudgetten. Samen worden de schouders er onder gezet en een ieder zet zijn of haar 

talent/ervaring in. 

Ook is er in samenwerking met OpZoomerMee een experiment aangegaan om te onderzoeken of de 

activiteiten zoals AOW deze aanbiedt aan de bezoekersgroep ook ingezet kan worden in 55+ 

woongebouwen, waarbij de bewonerscommissies dan de rol van werkgroep op zich zouden moeten 

nemen. Op vier plaatsen in de stad is dit experiment uitgevoerd. De activiteiten zijn goed ontvangen. 

Echter het bleken geen activiteiten te zijn die meer dan de helft van het woongebouw aanspraken. 

Voor nu is de situatie dat we elkaar weten te vinden. Een ander voorbeeld zijn de diverse 

samenwerkingsverbanden met o.a. het project Even Buurten. Daar deze projecten een tijdelijk karakter 

hebben is er een zekere noodzaak om zo snel als mogelijk is, werkgroepen actief te hebben die er zorg 

voor kunnen dragen dat de activiteit zelfstandig voort kan bestaan. Hiermee wordt bedoeld zonder 

professional in de buurt. Dit besef heeft even tijd nodig gehad. Het ‘oude’ denken en werken moest los 

worden gelaten en de senioren worden voor een aantal zaken zelf verantwoordelijk. Voor 2014 is er 

gelukkig nog de mogelijkheid om van dichtbij vorm en sturing te geven aan dit proces. In het 

samenwerkingsverband wordt vooral gestuurd op het zoeken, binden en opleiden van vrijwilligers die 

de werkgroepen vormen. Voor de groep in Lombardijen ziet het er positief uit. Nieuwe vrijwilligers 

zijn gevonden en ook het management van de Lelie Zorggroep heeft zich achter het initiatief en 
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voortbestaan van de Anders Ouder Worden werkgroep geschaard. Ditzelfde is het geval in Hoogvliet. 

Ook hier heeft de Lelie Zorggroep zich ingespannen om de groep ‘Soep met liefde’ ruimte te bieden. 

Wel is vanaf het begin gesteld dat de groep nagenoeg autonoom zal moeten opereren met Pluspunt en 

een medewerker van de Lelie Zorggroep op afstand die ondersteuning kan bieden.  

Wat is Anders Ouder Worden? 

Anders Ouder Worden (AOW) is gericht op empowerment, burgerkracht en participatie van senioren. 

En daarnaast draagt AOW bij aan het vergroten van het persoonlijke sociaal netwerk van zowel 

werkgroepleden als individuele bezoekers. De werkgroepleden organiseren informatie- en 

themabijeenkomsten voor senioren in de ‘eigen’ wijk. De sterke formule van AOW - voor en door 

senioren - blijft actueel. Daarnaast is er gestart met het oprichten van seniorenateliers. 

Wat zijn seniorenateliers? 

Met het wegvallen van diverse welzijnsorganisaties, -professionals en accommodaties is er ruimte om 

‘nieuwe’ voorzieningen die gerund worden door senioren voor senioren te starten dan wel te 

behouden. En aan te sluiten bij de reeds bestaande samenwerkingsverbanden, zoals o.a. lokale 

initiatieven.  Met deze nieuwe voorzieningen worden geen nieuwe gebouwen bedoeld, maar wordt er 

uitgegaan van bestaande voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan scholen, leegstaande winkelpanden of 

plintwoningen, gezondheidscentra, speeltuinen, wijkgebouwen e.d. Voor het gemak noemen we deze 

voorzieningen voorlopig wijk- of seniorenateliers. Seniorenateliers om het perspectief vanuit de 

senioren vast te houden. 

In zo’n seniorenatelier kan er van alles plaatsvinden. Van ontmoetings- en informatiebijeenkomsten 

tot klaverjassen, breien en gezamenlijk koken. Kortom alles waar de senioren zelf verantwoordelijk 

voor willen zijn en uit willen voeren. (burgerparticipatie, actief burgerschap, participerend 

burgerschap en vrijwilliger zijn woorden die gebruikt worden om het eigen initiatief aan te duiden.) 

Vanuit Pluspunt hebben we het over inzet van talenten en kwaliteiten van senioren. Kortom de kracht 

van de senioren. 

Verbinding AOW en seniorenateliers 

Deze kracht vatten we in een adem onder Seniorenateliers en AOW. Want ondanks dat de vorm en 

inhoud heel anders kan zijn 

hebben zij een aantal zaken 

gemeen. Denk aan bijvoorbeeld 

de sociale cohesie, inzetten van 

talenten, empowerment en 

participatie. Door alle transities 

binnen welzijn leek in eerste 

instantie de tijd niet rijp om te 

starten met seniorenateliers, 

echter de ontwikkeling om in 

eigen beheer activiteiten op te 

zetten komt op gang. De 

behoefte om deel uit te maken 
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van een groter stedelijk geheel waar expertise aanwezig is, successen en problemen met elkaar gedeeld 

kunnen worden is groot. De koppeling met AOW ligt dan ook voor de hand en past binnen de ambitie 

van Pluspunt. 

Het doel van AOW is senioren te informeren over maatschappelijke en sociale ontwikkelingen om 

gewenste verbeteringen te realiseren. Dit zijn verbeteringen op het gebied van participatie (o.a. 

WMO), burgerkracht, sociale cohesie (intergenerationeel, intercultureel), veiligheidsbeleving, 

integratie en zingeving vanuit de methode van communicatie en zelfsturing. 

Pluspunt wil de ‘oude’ groepen in stand houden en ondersteunen op de wijze zoals zij gewend zijn. 

Daarnaast vraagt de huidige tijd ook om vernieuwing en dat proces zetten we ook in gang bij de 

groepen. Dit om te voorkomen dat actieve seniorengroepen  tussen wal en schip belanden en besluiten 

hun werkzaamheden te stoppen. Bijvoorbeeld de overgang van deelgemeenten naar 

gebiedscommissies heeft ongetwijfeld ook gevolgen voor de AOW-groepen.  

Naast het informeren over maatschappelijke en sociale ontwikkelingen blijkt meer en meer dat Anders 

Ouder Worden groepen ook een platform zijn waar ontmoetingen tussen senioren plaatsvinden. AOW 

is een basis van waaruit deelnemers hun sociale netwerken (weer) opbouwen. Ook bemerken we dat 

Anders Ouder Worden groepen in toenemende mate (taboe)onderwerpen aansnijden die er voor de 

senioren toe doen, zoals ouderenmishandeling, palliatieve zorg, nalatenschappen, roze ouderen maar 

ook hoe gaan we met onze kinderen en kleinkinderen om? En hoe ziet de wereld er uit, waarbij de 

nieuwsgierigheid naar andere culturen, landen en samenlevingsvormen o.m. via film en gesprekken 

aan bod komen. Ouderen geven aan het prettig te vinden om dieper op bepaalde onderwerpen in te 

gaan in een veilige omgeving.  

Trends 

Daarnaast is er de trend zichtbaar dat met name senioren in de derde levensfase op zoek zijn naar 

mogelijkheden om hun ‘ding’ te doen. Zij zoeken advies, ondersteuning en mogelijkheden. In eerste 

instantie is de behoefte  individueel, maar als ze in contact worden gebracht met anderen met een 

soortgelijke behoefte ontstaan er mooie dingen. De Glansworkshops van Pluspunt zijn hier een 

voorbeeld van. Een groepje jonge senioren die vanuit Pluspunt in zelfbeheer workshops ontwikkelen 

rondom, sociale contacten, zingeving, eigen kracht/talent, financiën, enz. Zij geven deze workshops 

o.a. aan de AOW groepen. Een ander voorbeeld zijn de vrijwilligers van Rotterdamse Pracht, een 

project van Pluspunt waarbij diverse generaties en culturen in een wijk samengebracht worden, o.a. 

aan de hand van reminiscentietechnieken. Zij 

praten over wat gaat goed en waar zijn we met 

z’n allen trots. Deze vrijwilligers zetten zich naast 

de bijeenkomsten van Rotterdamse Pracht, ook 

in voor andere activiteiten, zoals op 

informatiemarkten staan of bij AOW groepen 

hun talenten in zetten tbv activiteiten..  Het zijn 

vrijwilligers die kiezen  voor een voor hen 

zinvolle en waardevolle bezigheid. Zij willen 

dingen doen die hen voldoende erkenning 

opleveren. In dit speelveld van verschillende 

wensen, verwachtingen, mogelijkheden en 

onmogelijkheden is het zaak om Anders Ouder 
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Worden mee te laten bewegen. Immers door Anders Ouder Worden vorm te laten geven door en 

voor senioren heeft Pluspunt ervaring opgedaan in de verscheidenheid van mensen, wijken, thema’s 

enz. Vrijwilligers worden uitgedaagd en kunnen zich op deze manier binnen AOW /Pluspunt  blijven  

ontwikkelen.  

AOW werkgroepen   

Hieronder volgt een opsomming van de Anders Ouder Worden werkgroepen. Daarbij wordt 

aangegeven of de groep autonoom werkt of dat de groep ondersteunt wordt en door wie. 

 Deelgemeente Noord 

- AOW Walenburg (autonoom) 

- AOW Accocora (i.s.m. Prefuru en Humanitas) 

- AOW Noord (i.s.m. Laurens) 

- AOW Humanitas Bergweg Turks/Marokkaans, (i.s.m. Prefuru) 

- AOW Humanitas Bergweg Hindoestaans (i.s.m. Prefuru) 

- Seniorenatelier Noordplein 12 

- Seniorenatelier Blijdorp 

  

 Deelgemeente Prins Alexander 

- AOW Oosterflank (autonoom tot 1 juli daarna i.s.m. SBA) 

- Bewonerscommissie Hoeksteen  

- AOW Nesselande (i.s.m. SBA) 

 

 Deelgemeente Hillegersberg/Schiebroek 

- AOW Schiebroek (Laurens) 

 

 Deelgemeente Hoogvliet 

- AOW Onder de twee torens (autonoom, samenwerking met Humanitas) 

- AOW 7-sprong (i.s.m. SWH) 

- Zalmplaat actief (i.s.m. Lelie Zorggroep)  

 

 Deelgemeente Kralingen/Crooswijk 

- AOW Crooswijk (autonoom) 

- AOW de Esch (autonoom) 

- i.o. Seniorenatelier Portugeessprekende vrouwen Hoppesteyn (i.s.m. Aafje) 

 

 Deelgemeente Delfshaven     

- AOW BARR - Schiemond (i.s.m. Prefuru) 

- AOW Delfshaven – Delfshaven ( i.s.m. Humanitas)  

- AOW Afghaanse vrouwengroep (autonoom)  

- AOW Casa Tiberias (autonoom) 

    

 Deelgemeente IJsselmonde 

- AOW Kreekhuizen (i.s.m. Vilialis) 

- AOW Lombardijen (i.s.m. IJsselwijs / zorgroep Rijnmond gestopt per 1-1-2013) 

doorstart i.s.m. Even Buurten per maart 2013 
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- AOW st. Upkar (autonoom) 

 

 Deelgemeente Feyenoord 

- AOW (Turks, Javaans, Marokkaans) (i.s.m. Prefuru, Humanitas) 

- AOW Senioren op Straat (autonoom) 

- AOW Steenplaat (i.s.m. Prefuru,  Humanitas en buurtcoördinator) 

- AOW ’t Slag  (i.s.m. Laurens) 

 

 Deelgemeente Charlois 

- 55+ sociëteit Oud Charlois (autonoom) 

- AOW Zuiderkroon in combinatie met de Turkse oudere vrouwen  (i.s.m. Aafje en 

Pit010) 

- AOW Nancy Zeelenberg (i.s.m. Humanitas en DOCK) 

- i.o. Seniorenatelier Jeugdveld (autonoom) 

 

 Deelgemeente Overschie 

- AOW Overschie (i.s.m. Laurens) 

 

 Centrumgebied 

- AOW Stadsdriehoek (autonoom, samenwerking met Spirit 55 en Radaradviesgroep) 

- AOW Caribische Zilveren Kracht (autonoom, samenwerking Humanitas) 

- AOW Adjuma (autonoom)  

 

 Stedelijke groepen 

- AOW COC (autonoom) 

- AOW Swedoro (autonoom) 

- AOW Vrouwennetwerk (autonoom) 

 

 Buiten Rotterdam 

- AOW Capelle aan den IJssel (autonoom) 

- AOW Spijkenisse (i.s.m. CVO Spijkenisse) 

Senioren Ateliers 

Binnen Rotterdam zijn inmiddels vijf initiatieven genomen tot het vormen van een Seniorenateliers. 

Initiatieven die ontstaan zijn door het wegvallen van oude samenwerkingsverbanden,  door 

contacten vanuit andere projecten, contacten die tot stand zijn gekomen door oud-AOW werkgroep 

leden met  nieuwe groepen of is Pluspunt zelf op 

basis van blinde vlekken op zoek gegaan naar 

mogelijkheden. 

Evenals de AOW groepen zijn ook dit totaal 

verschillende groepen. Zo willen bijvoorbeeld de 

Portugeessprekende vrouwen starten met 

naailessen e.d. om er zo voor te zorgen dat de 

vrouwen minder geld kwijt zijn aan kleding, 

huisinrichting e.d. . Daarnaast is het de bedoeling 
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dat de naailessen gebruikt gaan worden om de vrouwen in contact te brengen met andere oudere 

vrouwen in de wijk. Om op die wijze de Nederlandse taal te oefenen en het individuele sociale 

netwerk uit te breiden op buurtniveau.  De groep in het Oude Noorden wil via actieve 

kunstbeoefening voor ouderen, de ouderen uit de buurt betrekken bij diverse activiteiten. Op deze 

manier willen ze mogelijkheden creëren voor het ontstaan van sociale contacten en netwerkjes. 

Ouderen kunnen elkaar dan makkelijker aan spreken en er een sfeer van omkijken naar elkaar kan 

ontstaan. Kortom het werken aan en met de seniorenateliers is een intensief proces met verrassende 

uitkomsten. 

Voorgenomen resultaten  voor 2013 

Aantal werkgroepen 30 met totaal circa 100 werkgroepleden 

Gerealiseerd per 31 december 2013: 

 

 Er zijn binnen Rotterdam 33 werkgroepen actief en vijf seniorenateliers, waarvan twee in 

oprichting. 

 Er zijn 109 actieve geregistreerde werkgroepleden; 

 In de diverse wijken zijn er 250 geregistreerde bijeenkomsten gerealiseerd; 

 Daarnaast zijn er 20 bijeenkomsten gerealiseerd, echter deze zijn niet via evaluatieformulieren 

in de administratie opgenomen; 

 De 250 geregistreerde bijeenkomst zijn bezocht door  8.227  bezoekers. Met de andere 

bijeenkomsten zijn 250 senioren bereikt. Totaal bereik 8.477 senioren.  

AOW Stedelijk 

Het doel van het stedelijk overleg is dat de werkgroepen kennis vergaren en delen, dat zij leren van 

elkaars ervaringen, samen optrekken, elkaar inspireren en ideeën opdoen door nieuwe input. Zo gaan 

zij bijvoorbeeld bij andere groepen kijken om te zien hoe de werkgroep een bijeenkomst organiseert of 

om te onderzoeken of het onderwerp bijvoorbeeld iets is voor de eigen groep. Daarnaast wordt er in 

onderling overleg bepaald aan welke trainingen zij behoefte hebben om de voorkomende 

werkzaamheden binnen AOW zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren. 

Een ander aspect wat op het stedelijk overleg aan de orde komt zijn beleidsmatige ontwikkelingen. 

Beleidsmatig van macro tot meso niveau. Van wat zijn de consequenties van landelijk beleid met 

betrekking tot ouderen, wat zijn gebiedscommissies en hoe blijft AOW  in beeld tot hoe betrek ik 

ouderen uit mijn wijk bij AOW.  

Tijdens de stedelijke overleggen zijn er diverse organisaties geweest die een  specifiek thema via een 

presentatie, workshop of inleiding onder de aandacht hebben gebracht. Dit zijn: 

- Naar vriendschap, zulk een mateloos verlangen, zang en dans met teksten van Rotterdamse schrijvers 

   op basis van levensverhalen van homoseksuele ouderen van de Roze Salon van Humanitas. (RCTH) 

-  Frontlijn/Veldacademie, Zelfredzaamheid van ouderen in Rotterdam (op locatie Kralingen / Esch) 

-  Kim Ouwehand, Erasmus universiteit, afd. onderwijspsychologie, onderzoek naar leer-en    

   geheugenvermogens van ouderen. 

-  Inleiding uitvindersbrigade ‘Het zal werken’, mogelijkheden onderzoeken op basis van vragen voor 

nog niet beschikbare hulpmiddelen.  

- Inleiding hittestress door Heleen Mees, M.Sc, onderzoeker universiteit Utrecht 

- theaterworkshop door het kernteam van TOR met als doel de presentatietechnieken van de 



  8 

werkgroepleden te verbeteren dan wel zich meer bewust te zijn van de eigen stijl.  

Ook de vrijwilligers van de Seniorenateliers hebben zich aan het stedelijk overleg verbonden en 

komen naar de stedelijke bijeenkomsten. 

 

 

40 jaar AOW 

Wethouder Korrie Louwes opende de feestelijke bijeenkomst van het 40 jarig bestaan van Anders 

Ouder Worden. De viering stond in het teken van respect voor en van elkaar, AOW oud/nieuw en de 

verschillende leefstijlen, in dit geval de roze ouderen, die men tegenkomt in de stad. Diverse 

methodieken passeerden de revue, levensverhalen, muziek, dans, drama en film. Dit alles om 

bewustwording bij de werkgroepleden van AOW op gang te brengen en zich te realiseren hoe staan we 

in onze rol als werkgroepleden. Hebben wij ruimte voor een ieder en is iedereen welkom uit onze 

eigen buurt of wijk?  

Daarnaast is een blijvend aandachtspunt binnen AOW de binding met de andere culturen en generaties 

in de eigen buurt of wijk. Juist in deze tijd kan men elkaar zo hard nodig hebben. Ook aan deze 

bewustwording wordt op diverse manieren gewerkt. Zoals AOW groepen die als extra activiteit samen 

koken met jongeren of met een schoolklas de kinderboerderij bezoeken. 

 

Voorgenomen  resultaten  

 Aantal stedelijke bijeenkomsten: 8 met gemiddeld 20 werkgroepleden, totaal 160  

Gerealiseerd per 31 december 2013: 

Gerealiseerd 8 bijeenkomsten. Hieraan hebben in totaal 167 werkgroepleden deelgenomen. 

Trainingen 

De  werkgroepleden hebben vanuit hun Anders Ouder Worden praktijk hun trainingswensen geuit en 

deze hebben we kunnen honoreren. In het kader van diversiteit, samenwerken en communicatie de 

training Nieuwe media:  wat is nu eigenlijk Facebook, Hyves, Twitter een Tablet enz. Daarnaast was 

er behoefte aan een training op het gebied van assertiviteit en hoe bereik je je doel? Hoe blijf je 

meedoen en wordt je gezien? En tot slot hoe maak je verbinding tussen oud en jong en wat zijn de 

ontwikkelingen op het gebied van e-health. 

Voorgenomen resultaten voor 2013 

Aantal trainingen: 3 met gemiddeld 20 deelnemers, totaal 60  

Gerealiseerd per 31 december 2013 

3 trainingen, totaal 61 deelnemers en als extra de vaartocht met de Eendracht ,60 deelnemers. 

- Heb je even voor mij? Een training over assertiviteit, door Formaat   21 deelnemers 

- Gebruik van Tablet, Facebook, door DEF     17 deelnemers 

- E-health, door dhr. Wijnand Weerdenburg, Programmanager Zorgportaal Rijnmond 
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  Mevr. Tonny Laarhoven, teammanager Burgsluisingel Aafje 

  Drs. Yvonne Schikhof, hoofddocent Hogeschool afd. zorginnovatie   23 deelnemers 

  Totaal               61 deelnemers 

- extra: vaartocht Eendracht ism CVD (jongeren)      60 deelnemers 

 

Adviezen op maat 

Advisering is een belangrijk onderdeel van Anders Ouder Worden en de seniorenateliers. Zo zijn er 

bijvoorbeeld vragen over: hoe nieuwe vrijwilligers te werven, hoe om te gaan met spanningen binnen 

de werkgroep en hoe betrekken we onze bezoekers bij de themakeuze. Immers net als bij het stedelijk 

overleg wordt bij de AOWgroepen gewerkt middels de methode communicatie en zelfsturing. De 

bezoekersgroep wordt betrokken bij de invulling van de bijeenkomsten van de lokale werkgroep. 

Daarnaast zijn er dit jaar vooral vragen geweest over hoe komen wij aan activiteitenbudget en waar 

kunnen wij ruimte vinden. Tevens zien wij ons geconfronteerd met het feit dat als vrijwilligers komen 

te overlijden de andere werkgroepleden soms met de handen in het haar zitten. Hoe moet het nu met de 

financiën? En hoe moet het met de verslagleging etc.? Wie is verantwoordelijk waarvoor? Kortom het 

delen en dragen van verantwoordelijkheden moet worden herbezien. Een proces wat voorheen veelal  

opgepakt werd door de ondersteuner op de werkvloer, maar die is er in veel gevallen niet meer. Het 

meer en meer in zelfbeheer doen van zaken is een ontwikkeling die doorgaat en dit zal ook een punt 

van aandacht zijn op het stedelijke overleg van de AOW werkgroepen. 

Ook zijn er dit jaar weer adviezen voor groepen gegeven over zaken die voor ouderen van belang zijn. 

Dit zijn soms ook bijeenkomsten voor andere organisaties die met ouderen werken of willen gaan 

werken.  

Voorgenomen resultaat  

Aantal adviezen op maat: 80 keer met gemiddeld 3 personen, totaal 240 

Gerealiseerd per 31 december 2013 

Adviezen per 31 december : 100 keer advies – 242 personen en 9 groepsbijeenkomsten – 431 

personen.  

Outcome 

Om zicht te hebben op de outcome wordt deze 

onderverdeeld in stedelijk, werkgroep en individueel 

niveau.  

Op stedelijk niveau is er sprake van collegiaal consult van 

de werkgroepleden om bij elkaar een kijkje in de keuken 

te nemen. Een kennisuitwisseling over mogelijke thema’s 

en inleiders. Het delen van ervaringen over zichtbaarheid 
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van de AOW bijeenkomsten. Het genereren van publiciteit. En het met elkaar - diverse etniciteit, 

verschillende sociale klassen, geloofsovertuiging, roze ouderen, oudere doven en slechthorenden -  in 

contact komen en bespreken van dillema’s en waarden en normen vanuit verschillend perspectief.  

Werkgroep niveau: hierbij is de outcome vooral de individuele ontwikkeling van de werkgroepleden. 

Zo zetten zij elkaar aan tot groei en het over drempels gaan. Ook zorgen de werkgroepleden ervoor dat 

zij zo optimaal mogelijk geïnformeerd zijn over veranderend beleid om op die manier de achterban te 

informeren. 

Individueel niveau:  Op individueel niveau zien we vooral dat het bijwonen van de AOW 

bijeenkomsten het individuele sociale netwerk versterkt. Zo onderneemt men  samen nieuwe 

activiteiten of ervaart men samen nieuwe dingen. Er zijn voorbeelden van bezoekersgroepen die 

regelmatig met elkaar op stap gaan en zelfs enkele gaan met elkaar op vakantie. 

AOW draagt bij aan het vergroten van zelfvertrouwen, vergroten van eigen regie en bewustwording 

van het feit dat met het ouder worden de talenten nog steeds aanwezig zijn en deze maatschappelijk 

ingezet kunnen worden. Kortom erkenning van ervaring, kennis en kunde en deze in te kunnen zetten 

ten behoeve van zichzelf en de samenleving. 


