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Voorwoord  

 

Ruim 12 jaar geleden zocht Pluspunt expertisecentrum voor senioren en participatie 

vrijwilligers die verhalenverteller wilde worden, daar had ik wel oren naar, ik melde mij aan, 

en daarmee werd ik onderdeel van een organisatie waar ik via vele trainingen, cursussen en 

workshops een goede verteller werd. Gelijktijdig werden mij de nodige handvaten aangereikt 

hoe ontmoetingsmiddagen te realiseren waarbij de deelnemers ongeacht de samenstelling van 

de groep zijn/haar zegje zou kunnen doen. Telkens weer het geleerde in de praktijk brengen 

geeft mij tot op de dag van vandaag veel voldoening.  

 

Voor senioren door senioren, het zijn de pijlers van Pluspunt. 

Met het toenemen van mijn ervaring op het vrijwilligers vlak kwam bij mij de vraag boven 

hoe daar als senior/vrijwilliger steeds weer invulling aan te geven. De kans dat te ontdekken 

deed zich vorig jaar voor. Ik kon mee lopen met het gehele traject van Rotterdamse Pracht. 

Een geweldige ervaring om van dichtbij de stappen uit de methodiek beschrijving vertaald te 

zien naar de praktijk. Zeer leerzaam vond ik daarbij, hoe door de flexibele insteek van Anneke 

Boer van Pluspunt en de sleutelfiguren de basis gedachte van het project keer op keer  

gerealiseerd werd. Voor mij zijn een aantal zaken heel helder geworden. Rotterdammers met 

een totaal verschillende leefwijze, andere gewoontes en culturele achtergrond aan één en 

dezelfde tafel krijgen is zeker mogelijk maar vraagt een stevige voorbereiding. De andere kant 

van de medaille: als Rotterdammers eenmaal aan die tafel zitten (en dat is alle keren gelukt!) 

ontstaat er een warme band zodra er herkenning is. Zo zag ik mensen van allerlei komaf 

gevoelens van eenzaamheid delen die mij zeer ontroerden. De onderlinge sfeer  die dan 

ontstaat is heel mooi om te ervaren. Leeftijd, culturele verschillen; op zulke momenten spelen 

ze op geen enkele manier een rol meer.  

Na mijn kennismaking met Rotterdamse Pracht weet ik één ding zeker. Rotterdammers gaan 

elkaar vinden in de ontmoeting, en daar ga ik mij waar mogelijk voor inzetten. 

 

 

 

Miep Oosterling, vrijwilliger Rotterdamse Pracht 

Rotterdam, 13-02-2014 
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Wat is Rotterdamse Pracht? 

 

Buren moeten weer voor elkaar zorgen, dat is tegenwoordig de boodschap die de politiek ons 

geeft. Mensen moeten het weer zelf gaan doen. Maar buurtbewoners kennen elkaar veelal niet 

en leven langs elkaar heen. Dat geldt vooral voor buurtbewoners van verschillende 

generaties. 

Hoe zorgen we ervoor dat buurtbewoners elkaar leren kennen? Dat was de vraag die we 

onszelf stelden. En: wat hebben de mensen met elkaar gemeen? Welke interesses delen ze? 

Zo kwamen we uit op het feit dat jong en oud, geboren Rotterdammers en import 

Rotterdammer, trots zijn op hun stad. Dit moest het uitgangspunt worden! We zijn immers 

allemaal Rotterdammers en wie uitgaat van het positieve, genereert energie. Zo werd 

Rotterdamse Pracht geboren, een buurtreminiscentieproject dat door het ophalen en 

uitwisselen van herinneringen nieuwe verbindingen laat ontstaan tussen buurtbewoners van 

alle leeftijden en herkomst. 

 

Ons uitgangspunt voor projecten is: voor en door senioren. Het uitgangspunt bij Rotterdamse 

Pracht is dan ook dat senioren het zelf gaan doen. Het project bestaat uit vier 

ontmoetingsbijeenkomsten in de wijk waarin de deelnemers elkaar verhalen vertellen rondom 

het thema de stad Rotterdam. Om het project uit te kunnen voeren zijn in andere Rotterdamse 

wijken, zijn er 11 senioren vrijwilligers getraind. Ze kunnen na de training zelf aan de slag 

met dit project aan de hand van de gelijknamige Rotterdamse Pracht methodiek.   

De methodiekbeschrijving richt zich daarom vooral op die praktische aspecten die de 

vrijwilligers nodig hebben om het project Rotterdamse Pracht uit te voeren in de eigen buurt 

of wijk. 

 

1.2 Doel 

Het doel van Rotterdamse Pracht is buurtbewoners van diverse komaf en generaties met 

elkaar te verbinden door de verhalen die ze met elkaar delen, met als gemeenschappelijk 

thema de stad Rotterdam. Op deze manier ontstaat er meer begrip voor elkaars leefstijl en 

wordt men zich meer bewust van elkaars normen en waarden.  

 

1.3 Doelgroepen 

Doelgroep vrijwilligers: 55-plussers in Rotterdam die zelfstandig uitvoering kunnen geven 

aan het project in de eigen buurt of wijk of wel als trekker willen fungeren in een andere wijk 

dan waar zij zelf wonen en het project vervolgens overdragen aan bewoners uit de wijk waar 

het project plaatsvindt.  

Doelgroep deelnemers: 55-plussers in Rotterdam en jongere generaties uit de buurt/wijk. 

 

1.4 Twee trajecten 

Om Rotterdamse Pracht uit te kunnen voeren, zijn er twee trajecten uitgevoerd. 

Het eerste traject: werven en trainen van Rotterdamse 55-plussers om uitvoering te geven aan 

de bijeenkomsten in de eigen buurt of wijk. Het tweede spoor: draagvlak creëren, werven en 

organiseren voor de uitvoering van de reminiscentiebijeenkomsten. 

 

1.5 Training vrijwilligers 

De uitvoering van de training voor de vrijwilligers die uitvoering geven aan Rotterdamse 

Pracht bestaat uit vier bijeenkomsten. De vrijwilligers ontvangen van Pluspunt, indien 

gewenst, blijvende ondersteuning om bijvoorbeeld inleiders te organiseren, contactgegevens 

van samenwerkingspartners, ruimte huren etc. 
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2. De reminiscentiebijeenkomsten 

 

Rotterdamse Pracht bestaat uit vier reminiscentiebijeenkomsten in de eigen buurt of wijk.  

Hieronder volgt een beschrijving. 

 

Eerste bijeenkomst 

Kennismaking, anekdotes vertellen 

Bij de werving hoort een grote kennismakingsbijeenkomst, een laagdrempelige eerste stap. 

Tijdens deze bijeenkomst worden geïnteresseerden geïnformeerd over en geënthousiasmeerd 

voor het project. Ze maken kennis met elkaar en beslissen of ze met het project willen 

doorgaan. Deze bijeenkomst bestaat uit een diapresentatie over oud Rotterdam, die de ruimte 

geeft om op een luchtige manier met elkaar in contact te komen en naar elkaars 

achtergrondverhalen te luisteren. De bijeenkomst wordt gepresenteerd door een aansprekende 

oud Rotterdammer die het publiek uitdaagt over hun eigen Rotterdamse ervaringen te 

vertellen. 

Tijdens deze bijeenkomst wordt een nulmeting gehouden over hoe men denkt over de buurt. 

  

Tweede bijeenkomst 

Persoonlijke geschiedenis vertellen, verdieping 

Deze bijeenkomst wordt ingeleid door senioren met verschillende culturele achtergronden die 

een verhaal vertellen over (oud) Rotterdam. Ze vertellen hoe ze in hun jonge jaren in 

Rotterdam zijn opgegroeid of hoe ze naar Rotterdam zijn gekomen en over hun eerste 

kennismaking met de stad. Ook vertellen ze over hun geschiedenis en hun integratie in de 

Rotterdamse samenleving. Deze verhalen worden ondersteund met foto’s van vroeger.  

De gespreksleider nodigt de aanwezigen – autochtone en allochtone buurtbewoners - uit om 

zelf met verhalen te komen. De inleiding, het audiovisuele materiaal en foto’s van vroeger 

dienen hiervoor als trigger. Deze kennismaking gaat dieper dan de eerste bijeenkomst. 

 

Derde bijeenkomst   

Samen film kijken over ouder worden ver van huis en napraten, verdieping 

Mensen verlaten door verschillende omstandigheden hun vertrouwde plek. Dit kan zijn 

doordat je ouders verhuizen, doordat je gaat werken, studeren of trouwen. Sommigen blijven 

in de eigen woonplaats en anderen kiezen voor de grote stad. Er zijn ook mensen die uit hun 

eigen land vertrekken om zich te vestigen in een ander land. 

 

In de jaren vijftig emigreerden 

Nederlanders naar Australië en Nieuw-

Zeeland. In de jaren zestig kwamen de 

zogenaamde gastarbeiders naar 

Nederland. Beiden grepen hun kans om 

een nieuw bestaan in een vreemd land 

op te bouwen. Met het ouder worden 

verlangen ze weer terug naar hun 

wortels. Ze voelen zich met hun ene 

been in het moederland en met het 

andere been in hun vaderland staan.  

Deze themabijeenkomst laat de andere 

kant van de medaille zien over het 

ouder worden ver van huis. Het 
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programma bestaat uit de vertoning van de film ‘Ouder worden ver van huis’ en wordt 

begeleid door een getrainde vrijwilliger. 

 

De vierde bijeenkomst  

Toekomstvisie voor de wijk, implementatie 

Deze bijeenkomst staat in het teken van de toekomst. Het accent zal liggen op hoe je elkaar 

kunt inspireren om meer een band te krijgen met je eigen leefomgeving. Dit kan zijn door 

elkaar te vertellen wat je als schoonheid in je eigen wijk ervaart, wat je bindt en waar je 

waarde aan hecht. Wat wil je bereiken met elkaar? 

Deze bijeenkomst is tegelijkertijd de afronding van het project en daarom zal er nadrukkelijk 

tijd ingeruimd worden om vervolgafspraken te maken.  

 

 

3. Werven en training vrijwilligers 

Het werven van nieuwe vrijwilligers bleek niet eenvoudig. Verschillende mogelijkheden zijn 

uitgeprobeerd voordat we uiteindelijk aanmeldingen kregen. De aanmeldingen die we toen 

kregen waren vooral afkomstig vanuit eigen kring. Zij zorgden voor mond tot mond reclame 

en maakten kennissen enthousiast. 15 deelnemers melden zich aan waarvan er uiteindelijk 11 

overbleven. De vier andere deelnemers kozen ervoor om binnen Pluspunt aan de slag te gaan 

als schrijver voor het project Deel je Leven. 

Voorafgaande aan de training is in samenspraak met de groep vrijwilligers een plan opgesteld. 

Het uitgangspunt hierbij was: wat hebben de 

vrijwilligers nodig om zelfstandig uitvoering te geven 

aan de bijeenkomsten van Rotterdamse Pracht? Een 

voorwaarde vanuit de vrijwilligers was dat ieder van 

hen zijn of haar eigen draai kon geven aan het geheel. 

Er wordt uiteindelijk voor maatwerk gegaan. Iedere 

vrijwilliger is anders, iedere wijk is anders en iedere 

groep is anders. 

De vrijwilligers die wij hebben opgeleid, zijn vrijwel 

allemaal goed in staat activiteiten te organiseren. Het organiseren van activiteiten is echter iets 

anders dan het omgaan met groepen. Een aantal van de vrijwilligers bleek geen of weinig 

ervaring te hebben met het werken met groepen. Hier is tijdens de training dan ook behoorlijk 

wat tijd voor ingeruimd.  

 

4.Uitvoer bijeenkomsten 

Nadat de vrijwilligers zijn opgeleid was het tijd voor de bijeenkomsten in de wijk. Wat 

hebben de vrijwilligers nodig, wie zijn de contactpersonen,  hoe pak je het aan, zijn zoal wat 

elementen die in de training aan bod waren gekomen en nu ook daadwerkelijk uitgevoerd 

werden. Uiteraard is Pluspunt op de achtergrond aanwezig en wordt ook het netwerk en de 

ondersteuning van Pluspunt ingezet. Daarnaast is de verantwoordelijk werker vanuit Pluspunt 

ook een aantal keren bij de eerste contacten aanwezig geweest, evenals bij de uitvoering van 

de bijeenkomsten. Zo is er in 2013 uitvoering gegeven aan drie groepen. Dit zijn: 

- de wijk Feijenoord (doorstart van een pilot uit 2012) in de deelgemeente Feijenoord 

- de wijk Ommoord in de deelgemeente Alexander 

- de wijk Vreewijk in de deelgemeente Feijenoord 

 

Drie totaal verschillende groepen met hun eigen dynamiek. Deze groepen worden hieronder 

beschreven. 
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Feijenoord 

Vanuit het woon-zorgcentrum De Steenplaat in de wijk Feijenoord is in 2012 de pilot 

Rotterdamse Pracht van start gegaan. Een pilot met een wisselend succes en verrassende 

uitkomst (zie jaarverslag 2012).  

Geleerd hebbende van deze pilot en weten waar de sleutelfiguren te vinden zijn, gingen we in 

2013 in de herkansing met de uitvoering van Rotterdamse Pracht zoals het oorspronkelijk 

bedoeld was. Dus met meerdere generaties en een diversiteit aan achtergronden. Zo zijn de 

mensen van de Steenplaat en de aanleunwoningen uitgenodigd, ook bestuurders van de nabij 

gelegen moskee zijn uitgenodigd, evenals deelnemers van de boksschool, de buurtvaders, de 

dames van Kracht van de vrouwen en stagiaires van diverse opleidingen. Met deze vaste 

groep mensen, bestaande uit 36 personen, zijn we vier keer bijeengekomen.  

Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we het vooral gehad over gewoonten, gebruiken en 

religie aan de hand van de kaartjes van WAVE (waardering en acceptatie voor elkaar).  

 

 

Na een discussie over hoe om te gaan met elkaar en in het bijzonder met de ouderen gaf de 

Kaapverdische bokser aan dat hij het jammer vond dat hij geen oma meer heeft. Spontaan 

melde de 92 jarige bewoonster van de Steenplaat zich en zei: ‘als je nu naast mij komt zitten, 

dan kan ik je goed zien en dan word ik jouw adoptie oma’. 

 

Uitspraak 83 jarige man nadat een 

Marokkaanse jongere zijn verbazing had 

uitgesproken over het feit dat ouderen in 

woon-zorginstellingen wonen in Nederland. 

“Dit doe je niet, je zorgt als familie voor de 

ouderen”. “Jongen, ik wou dat dit hier 

anders was, als ik mazzel heb zie ik mijn 

kleinkinderen één keer per jaar met mijn 

verjaardag. Ik ben best wel een beetje jaloers 

als ik jou zo hoor praten en zou graag jouw 

opa zijn”. 

 

Uiteraard kreeg deze uitspraak ook weerstand. Met name de vrouwen hadden zoiets van: ik 

moet er niet aan denken, mijn zelfstandigheid is mij lief.  

De tweede bijeenkomst vond plaats bij de Kracht van de vrouwen. Thema eten. De vrouwen 

hadden een maaltijd bereid en onder het eten ontstonden de verhalen en vooral vragen over en 

weer. De open sfeer viel op. Vragen als, waar kom je vandaan en waarom ben je niet 

getrouwd waren heel gewoon. Ook vragen over de gerechten en bereidingswijze waren aan de 

orde. 

 

De derde bijeenkomst is ingevuld met het thema religie en we zijn als groep, op verzoek van 

vooral autochtone senioren, naar de moskee gegaan. Spanning en trots gingen hand in hand 

tijdens deze bijeenkomst. Vooral de jongeren bleken maar wat graag het gebedshuis te willen 

laten zien en wederom was er een zeer open sfeer. De ouderen waren zeer nieuwsgierig en 

stelden veel vragen die allemaal beantwoord werden. Het was zeker geen een 

richtingsverkeer, want door de sfeer die ontstond durfden de jongeren ook de ouderen naar 

hun religie en vooral beleving te vragen. Vragen als waarom zijn mannen en vrouwen 

gescheiden, hoe gaan mannen en vrouwen in een huwelijk met elkaar om, werden afgewisseld 

met hoe ging dit dan vroeger bij jullie? Hoe zijn jullie in Rotterdam terecht gekomen, waar 
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heb je daarvoor gewoond enz. Wederom een bijeenkomst waarbij vooral de senioren het 

gevoel hadden, dit mag nog wel even duren.  

 

Uitspraak 18 jarige deelnemer van de boksschool: “we moeten eens niet zo zeuren allemaal, 

we zijn allemaal mensen en ga gewoon met een ander om zoals je vindt dat er met jou 

omgegaan moet worden”. 

 

De vierde bijeenkomst werd opgeluisterd door verhalenvertellers met verhalen over de 

Ramadan. Vervolgens is er door de jongeren van Helderheid (rappers) samen met de 

deelnemers, in groepjes, een rap gemaakt. Ook had een van de senioren voor iedereen een 

zelfgemaakte kaart meegenomen. Kortom een prima afsluiting van Rotterdamse Pracht. 

Bijzonder om te vermelden is dat een van de deelnemende ouderen na afloop van het project 

vrijwilliger is geworden bij de buurtwinkel in Feijenoord. Dit doordat hij deze mensen had 

leren kennen en zich erkend voelde in wie hij was. 

Daarnaast is er een samenwerking ontstaan met de voetbalschool van Feijenoord. Jonge 

spelers tussen de 10 en 14 jaar samen met hun begeleiders komen regelmatig op bezoek om 

samen met de senioren activiteiten te ondernemen. 

 

Ommoord 

In Ommoord is samengewerkt met het project Even Buurten. De taakstelling van Even 

Buurten is ingezet om deelnemers te werven. Daarnaast heeft Pluspunt geworven onder de 

sleutelfiguren van Anders Ouder Worden en zijn er persberichten verspreid. 

De bijeenkomsten zijn georganiseerd in een ontmoetingsruimte van de Openhof kerk.  

Bewoners vanuit Ommoord hebben zich aangemeld, mensen die al lang in Ommoord 

woonden en mensen die de bijeenkomsten als kans zagen om wat meer bekend te raken met 

de bewoners, omdat ze net in de wijk waren komen wonen. 

Het samenwerken met jongeren of jongerenorganisaties in de wijk is niet vanaf het begin 

gelukt. Het bleek een behoorlijke klus om de oudere wijkbewoners te interesseren voor de 

bijeenkomsten. We hebben ons hier in eerste instantie op gericht met de gedachte dat we, als 

we de ouderen gevonden hadden, dan samenwerking aan wilden gaan met een al bestaande 

jongerengroep. Echter het proces van de groep ouderen om elkaar te leren kennen vroeg de 

nodige aandacht. Besloten werd om de eerste vier bijeenkomsten te gebruiken om de groep 

een groep te laten worden en ruimte te laten aan de dynamiek van het groepsproces. 

De groep bestond voor het grootste gedeelte uit (oud) ondernemers. De deelnemers hadden 

hun sporen verdiend en zaten nog niet stil. Ieder van hen had zo de eigen activiteiten. Dit 

varieerde van vrijwilligerswerk binnen Anders Ouder Wordengroepen, armoedeplatform tot 

het maken van wandeltochten en bergbeklimmen. Kenmerkend voor deze groep was dat het 

wel ergens over moest gaan. Dit was dan ook de reden dat zij zich aangetrokken voelden tot 

Rotterdamse Pracht. Waarbij de bijeenkomsten ’ouder worden ver van huis’ en WAVE 

(waardering en acceptatie van en voor elkaar) het meest gewaardeerd werden. Gestructureerde 

bijeenkomsten, waarbij voldoende aandacht en ruimte was om hen aan het woord te laten en 

hun eigen verhaal te vertellen. 

Na de vierde bijeenkomst was er honger naar meer en hebben bijna alle deelnemers zich 

aangemeld om de Ipad cursus te volgen. Samen sta je immers sterk. 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Vreewijk 

In Vreewijk zijn we uitgegaan van een bestaande groep senioren die de dagopvang in ’t Slag 

bezoeken. De uitdaging bij deze groep was of we de zelfstandig wonende senioren in de buurt 

van ’t Slag kunnen bereiken om hen gezamenlijk deel te laten nemen aan Rotterdamse Pracht? 

En kan Rotterdamse Pracht ook uitgevoerd worden bij licht dementerenden? 

Om met de laatste vraag te starten kunnen we volmondig stellen JA! Rotterdamse Pracht is 

ook uit te voeren bij licht dementerenden. Aandacht en herinnering aan hoe het was waren 

voldoende om de bezoekers hun eigen verhaal te laten doen. We hebben tijdens deze 

bijeenkomsten gebruik gemaakt van dia’s en verhalenvertellers. De jongeren (stagiaires en 

leerlingen vanuit het Albeda en later Zadkine) waren zeer verbaasd over de activiteit en nog 

meer over de verhalen die zij te horen kregen. Hoe Rotterdam vroeger was, welk werk de 

mensen hadden, het gezinsleven van vroeger enz. alles passeerde de revue. Boeiende 

bijeenkomsten waarbij de gespreksleiders wel hun handen vol hadden om iedereen aan bod te 

laten komen, maar ook bijeenkomsten met een glimlach. Mensen veerden op, ze waren weer 

iemand, dat is toch wel de belangrijkste constatering van het project. 

Het contact met de stagiaires vanuit het Albeda en leerlingen van het Zadkine, opleiding 

helpende zorg en welzijn, was bijzonder. Bijzonder omdat bleek dat ook de stagiaires 

deelnemer werden en zich niet boven de dementerenden plaatsten. Zorgbehoevend en zorg 

biedend viel weg. Aan tafel zaten mensen die het ergens over hadden. 

Heel bijzonder was de bijeenkomst ‘ouder worden ver van huis’. Deze bijeenkomst is bezocht 

door 23 bezoekers van de dagverzorging en 24 leerlingen van het Zadkine, helpende zorg en 

welzijn. Een volle zaal waar leerlingen met elkaar aan tafel zaten. Ontroerend was te zien dat 

bij een scene uit de film, leerlingen die net twee jaar in Nederland waren de emotie van zich 

verlaten en eenzaam voelen herkenden. Het feit dat je weer een plekje moet vinden maakte 

onderling heel veel los. Ook de opmerking dat je hiervoor echt niet uit een ander land hoeft te 

komen, maar dat deze gevoelens al aan bod kunnen komen als er iets in je leven veranderd, en 

het oude vertrouwde wegvalt. Oud, jong, blank, bruin, getint, het maakte niet uit. Gedeeld 

werden de gevoelens, een brug was geslagen. 

 

5. Resultaat 

Na twee jaar uitvoering te hebben gegeven aan Rotterdamse Pracht zijn er veel momenten die 

uiteindelijk voor een positief gevoel zorgen. Echter dit alles is zeker niet vanzelfsprekend en 

makkelijk verlopen. Zo is er het gegeven dat we niet in een rustige tijd van start gegaan zijn. 

Bekende samenwerkingspartners vielen weg, doordat de organisaties waar zij werkzaam 

waren failliet gingen of wegbezuinigd werden. Daarnaast werden we door andere organisaties 

soms als vreemde eend in de bijt gezien. Ook wijkbewoners moesten wennen aan de nieuwe 

situatie. De voor hen bekende werkers waren immers weggevallen door de aanbestedingen en 

andere veranderingen. In Vreewijk zelfs ook de voor bewoners bekende wijkcentra en 

ontmoetingsplaatsen. Een nieuw gebouw werd in gebruik genomen. Dit alles moet zich eerst 

zetten bij bewoners en de organisaties.  

Uiteindelijk zijn we er toch in geslaagd om de gewenste verbindingen tot stand te brengen. 

Door te denken in kansen en mogelijkheden en oog te hebben voor de win – win situaties. 

 

Geplande resultaten: 

- 3 buurtreminiscentieprojecten, diverse locaties, totaal bereik 150 deelnemers, per 

wervingsbijeenkomst 30 deelnemers en per buurtreminiscentieproject 20 deelnemers 

- 10 nieuw getrainde vrijwilligers 

- Doorlopend ondersteuning vanuit Pluspunt Rotterdam  

- 2 keer op jaarbasis een terugkomdag 

Totaal 160 deelnemers 
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Gerealiseerd resultaten: 

- 3 buurtreminiscentieprojecten, te weten: 

a. Ommoord, deelgemeente Alexander, 36 deelnemers 

b. Vreewijk, deelgemeente Feijenoord, deelnemers 48 personen 

c. Feijenoord, deelgemeente Feijenoord, deelnemers 72 personen 

d. Extra: gastlessen door opgeleide vrijwilligers Rotterdamse Pracht Zadkine, > 160 

personen. 

e. 11 getrainde vrijwilligers 

f. 2 Terugkomdagen 

 

Totaal 167 deelnemers 

  

 

 


