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Inleiding 

Anders Ouder Worden (AOW) staat voor het organiseren van thema- en informatiebijeenkomsten 

voor, door en met senioren in de eigen buurt/wijk.  

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

gewenste verbeteringen te realiseren, zoals 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 

mijn wijk?’ 

AOW bestaat uit actieve senioren die in werkgroepverband in een wijk/gebied of op stedelijk niveau 

zelf thema- en informatiebijeenkomsten organiseren voor en met andere oudere Rotterdammers. De 

werkgroepen vormen een dwarsdoorsnede van de Rotterdamse senioren. 

2015 heeft een aantal veranderingen opgeleverd voor AOW. We hebben afscheid genomen van ‘oude’ 

groepen, zoals AOW Humanitas-Charlois en seniorenatelier Jeugdveld. Het betreft hier vooral groepen 

waarvan de werkgroepleden inmiddels 75 jaar of ouder zijn. Groepen die ingebed waren in de ‘oude’ 

structuren en vooral ook verbonden waren aan een professional in de wijk.  

De overige groepen zijn in staat gebleken op basis van wederkerigheid nieuwe samenwerkings-

verbanden aan te gaan. Zelfstandigheid, anticiperen op mogelijkheden, participatie en het uitbreiden 

van het ‘professionele’ netwerk dragen bij aan zelfvertrouwen en vooral vertrouwen in de toekomst. 

Dit alles heeft zijn effect op andere seniorengroepen in de Rotterdamse wijken. Ze zoeken toenadering 

en voelen zich thuis in het stedelijk netwerk van AOW. Het aantal groepen blijft daardoor redelijk 

stabiel.  

Overigens heeft een deel van de groepen te maken gehad met afwijzingen voor het activiteitenbudget 

vanuit Bewonersinitiatieven. De AOW-groep Caribische Zilveren Kracht heeft hiertegen, met 

ondersteuning van Pluspunt, bezwaar gemaakt. Er is een hoorzitting geweest, maar helaas is het 

bezwaarschrift ongegrond verklaard. De afwijzing van de aanvraag is gestoeld op het oordeel van de 

gebiedscommissie Centrum dat de activiteiten van Caribische Zilveren Kracht vallen onder het 

reguliere welzijnswerk. Pluspunt vindt dat de AOW-groep juist een aanvulling is op het reguliere 

welzijnswerk, omdat het om een bijzondere doelgroep gaat: Antilliaanse senioren. De activiteiten van 

de groep zijn overigens openbaar. We zullen de groep in 2016 opnieuw ondersteunen bij het doen van 

een aanvraag, omdat dit volgens ons echt een voorbeeld van een Bewonersinitiatief is. 

In het voorjaar van 2015 zijn we gestart met het ontwikkelen en realiseren van nieuwe 

Seniorenateliers. Hoewel het moeizaam verloopt, vooral door de onzekerheid over vaste 

locaties/ruimtes in bepaalde wijken, zijn er ook successen. Zo organiseert de autonome groep 

Ouwerpower in de Provenierswijk regelmatig activiteiten, zoals een bezoek aan het Fotomuseum.  

Pluspunt biedt autonome seniorengroepen die iets willen de mogelijkheid hen te ondersteunen. Er zijn 

drie Seniorenateliers in oprichting. Eén ervan is de Turkse vrouwengroep van vereniging DSB. De 

groep heeft gezegd behoefte te hebben aan wandeltochten. Door onzekerheid over hun locatie op het 

Afrikaanderplein (Feijenoord) en de vakantieplannen in de zomer naar Turkije, zijn ze in het najaar 

gestart met het organiseren van activiteiten en hebben een Bewonersinitiatief aangevraagd. Pluspunt 

heeft de Turkse vrouwengroep ondersteund bij het aanvragen van de subsidie.  
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Verbinding Anders Ouder Worden en Seniorenateliers 

AOW is gericht op empowerment, burgerkracht, participatie en samenredzaamheid van senioren. Het 

vergroot het persoonlijke sociaal netwerk van zowel werkgroepleden als van individuele bezoekers. 

Daarnaast zijn we begonnen met het oprichten en ondersteunen van Seniorenateliers. Deze benadering 

draagt bij aan het versterken van het mede eigenaarschap van het initiatief. In een Seniorenatelier kan 

van alles plaatsvinden, van ontmoetings- en informatiebijeenkomsten tot klaverjassen, breien en 

gezamenlijk koken. Kortom, alles waarvoor senioren zelf verantwoordelijk willen zijn en zelf kunnen 

organiseren. Op deze wijze wordt de kracht van senioren - talenten en kwaliteiten – benut. 

Seniorenateliers en AOW hebben wat dat betreft veel gemeen, denk aan bijvoorbeeld de sociale 

cohesie, inzetten van talenten, empowerment en participatie.  

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 die ze gewend zijn. 

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

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

besluiten hun werkzaamheden te stoppen.  

Naast het informeren over maatschappelijke en sociale ontwikkelingen, blijkt meer en meer dat AOW-

groepen ook een platform zijn waar ontmoetingen tussen senioren plaatsvinden. AOW is een basis van 

waaruit deelnemers hun sociale netwerken (weer) opbouwen. Ook merken we dat AOW-groepen in 

toenemende mate (taboe)onderwerpen aansnijden die er voor de senioren toe doen, zoals 

ouderenmishandeling, veranderingen in de zorg en roze ouderen. Daarnaast is er veel belangstelling 

voor veiligheidsvoorlichtingen van wijkagenten en de brandweer. Ook opvallend is de 

nieuwsgierigheid naar andere culturen, landen en samenlevingsvormen. Ouderen vinden het prettig om 

in een vertrouwde omgeving dieper op bepaalde onderwerpen in te gaan.  

Trends 

 

De missie van AOW is voor en door senioren. We merken dat ouderen steeds vaker hun specifieke 

talenten of ervaringen willen laten zien. Als voorbeeld: een werkgroeplid vertelt over de activiteit 

zomerspelen die vorig jaar heeft plaatsgevonden. Andere groepen vragen hem zijn kennis en ervaring 

beschikbaar te stellen voor hun groep. Op deze manier worden vrijwilligers uitgedaagd en kunnen zich 

binnen AOW blijvend ontwikkelen.  

Een andere trend is de verbinding tussen de in de wijk wonende generaties en het uitwisselen van 

normen, waarden en ervaringen. Op welke wijze voel ik mij prettig in de wijk en wat heb ik hiervoor 

nodig? In Charlois is er een samenwerking met TOS, Laurens, de Nieuwe Nachtegaal en de AOW 

groep 55+ Sociëteit ontstaan in het project Nioren. In Nioren ontmoeten (kwetsbare) ouderen en 

jongeren elkaar tijdens activiteiten, waardoor er meer begrip ontstaat voor elkaars leefwereld.  

Ook is opvallend dat veel AOW-groepen aandacht hebben besteed aan het thema veiligheid. Dit 

gebeurde meestal in samenwerking met de politie. Ook gezondheid is een vaak voorkomend thema. 

De interesse voor en binding met de stad en haar geschiedenis is ook groot. Hier wordt aandacht aan 
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besteed door het bezoeken van musea of het uitnodigen van een historicus tijdens eigen 

bijeenkomsten. 

AOW werkgroepen 

Hieronder volgt een opsomming van de AOW- werkgroepen en seniorenateliers per gebied. Daarbij 

wordt aangegeven of de groep autonoom, geheel zelfstandig werkt of dat de groep ondersteund wordt 

en door wie. 

 Noord 

- AOW Walenburg (autonoom) 

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

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

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

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

- Seniorenatelier Noordplein 12 (autonoom) 

- Seniorenatelier Blijdorp (autonoom) 

- Seniorenatelier Tori Oso (i.s.m. Prefuru) 

- Seniorenatelier Ouwerpower (autonoom) 

  

  Prins Alexander 

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

- Seniorenatelier Hoeksteen (i.s.m. bewonerscommissie de Hoeksteen) 

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

 

 Hillegersberg/Schiebroek 

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

 

 Hoogvliet 

- AOW Hoogvliet Actief (i.s.m. LelieZorggroep)  

 

 Kralingen/Crooswijk 

- AOW Crooswijk (autonoom) 

- AOW De Esch (autonoom) 

- Seniorenatelier Porto Verde (i.s.m. Aafje) 

 

 Delfshaven  

- AOW Casa Tiberias (autonoom) 

- AOW 55+ E-movimento (autonoom) 

  

 IJsselmonde 

- AOW Lombardijen (i.s.m. Even Buurten en LelieZorggroep) 

- AOW St. Upkar (autonoom) 

 

 Feijenoord 

- AOW Afro-Surinaams (i.s.m. Prefuru en Humanitas) 
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- AOW Hindoestaans (i.s.m. Prefuru) 

- AOW Marokkaans (i.s.m. Prefuru) 

- AOW Senioren op Straat (autonoom) 

- AOW Steenplaat (i.s.m Humanitas en Dock) 

- Seniorenatelier i.o. Turkse vrouwengroep (i.s.m. DSB) 

 

 Charlois 

- AOW 55+ Sociëteit Oud Charlois (autonoom) 

 

 Overschie 

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

 

 Centrum 

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

- AOW Caribische Zilveren Kracht (autonoom, samenwerking Humanitas 

Leeuwenhoek) 

 

 Stedelijke groepen 

- AOW COC (autonoom) 

- AOW Dovengroep (autonoom) 

- AOW Vrouwennetwerk (autonoom) 

 

 Buiten Rotterdam 

- AOW Capelle aan den IJssel (autonoom) 

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

 

Voorgenomen resultaten voor 2015 

Aantal werkgroepen 30 met totaal circa 100 werkgroepleden 

Gerealiseerd per 31 december 2015 

 

 Er zijn binnen Rotterdam 30 werkgroepen actief, inclusief 7 seniorenateliers; 

 Er zijn 116 geregistreerde werkgroepleden;  

 In de diverse wijken zijn er 331 themabijeenkomsten met in totaal 8.825 deelnemers 

gerealiseerd; 

 

Seniorenateliers 

 

Binnen Rotterdam zijn inmiddels weer drie nieuwe initiatieven genomen tot het vormen van 

Seniorenateliers. Initiatieven die ontstaan zijn door het aansluiten bij bestaande seniorengroepen of 

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

werkgroepleden met nieuwe groepen. Soms  is Pluspunt zelf op basis van blinde vlekken op zoek 

gegaan naar mogelijkheden.  
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Door het project Ruimte voor Verschillen van Pluspunt is contact ontstaan met een Kaapverdiaanse 

seniorengroep in Delfshaven. Door het aansluiten bij bestaande seniorengroepen is er contact met een 

Turkse vrouwengroep in Feijenoord. Zoals hiervoor al aangegeven heeft Pluspunt ondersteuning 

geboden bij het aanvragen van een activiteitenbudget voor het organiseren van wandeltochten. Ook is 

Pluspunt samen met Aafje Hoppesteyn aan het kijken naar de mogelijkheden voor een Turkse groep 

om deze te helpen met verdere verzelfstandiging.  

AOW Stedelijk overleg 

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

elkaars ervaringen, samen optrekken, elkaar inspireren en ideeën opdoen. Zo gaan werkgroepleden bij 

andere groepen kijken om te zien hoe die 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 de werkgroepleden behoefte 

hebben om hun werkzaamheden binnen AOW zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren. 

Bijvoorbeeld: de training Durf te vragen. Hoe blijft AOW in beeld en hoe betrekken wij ouderen uit 

onze wijk erbij?  

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

presentatie, workshop, training of inleiding onder de aandacht hebben gebracht. Zoals: 

- presentatie Natuur, cultuur en bewegen, door dhr. W.J. Leidelmeijer 

- Virtueel fietsen, door mw. Schikhof van de Hogeschool Rotterdam 

- De zorg verandert, door mw. Meijer en mw. Groeizaam 

- workshop Aanpassen, door het Rotterdams Wijktheater 

Het uitwisselen van ervaringen is belangrijk tijdens de stedelijke bijeenkomsten. Het inspireert elkaar. 

De groep AOW Stadsdriehoek heeft bijvoorbeeld verteld over de tentoonstelling in Garage Rotterdam. 

Daar wordt vier maal per jaar een expositie gehouden. De AOW Dovengroep heeft verteld 

Zomerspelen te organiseren. Omdat andere AOW-groepen ook interesse hebben, wordt gekeken of het 

mogelijk is om de Zomerspelen ook op andere locaties uit te voeren.  

 
 

Voorgenomen resultaten 2015 

Aantal stedelijke bijeenkomsten: 8 met gemiddeld 15-20 werkgroepleden, totaal 150  

Gerealiseerd in 2015 

Gerealiseerd 8 bijeenkomsten. Hieraan hebben in totaal 168 werkgroepleden deelgenomen. 
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Trainingen 

De werkgroepleden hebben vanuit hun AOW- praktijk hun trainingswensen geuit en deze hebben we 

kunnen honoreren. In het kader van het herkennen van ouderenmishandeling, bij inspiratie en 

zingeving, als belangrijk levensdomein in de ‘ouderen leeftijd’, vanuit de vraag hoe wordt er vorm 

gegeven aan een vrijwilligersbeleid, dus het betrekken van ouderen, en hoe blijf je als AOW in beeld, 

zijn drie trainingen gerealiseerd. 

Voorgenomen resultaten voor 2015 

Aantal trainingen: 3 met gemiddeld 20 deelnemers, totaal 50  

Gerealiseerd in 2015  3 trainingen, totaal 66 deelnemers  

- Het herkennen van ouderenmishandeling door de GGD     37 deelnemers 

- Inspiratie en zingeving, als belangrijk levensdomein door Trees van Gennip  17 deelnemers 

- Vrijwilligersbeleid, Durf te vragen door Mirla Gomes     12 deelnemers    

Adviezen op maat 

Advisering is een belangrijk onderdeel van AOW en de Seniorenateliers. Zo zijn er bijvoorbeeld 

vragen over: hoe om te gaan met spanning binnen de werkgroep, hoe kan ik een activiteitenbudget 

aanvragen, waar kunnen wij een ruimte vinden, welke ontwikkeling zijn er binnen de Zorg/Wmo en 

hoe kunnen we dat binnen onze groepen kenbaar maken? Hoe kunnen we de bezoekersgroep 

betrekken bij de invulling van de bijeenkomsten van de lokale werkgroep etc.  

Zoals hierboven ook al aangegeven is, zijn er dit jaar vooral vragen geweest over het aanvragen van 

een activiteitenbudget en wat te doen als het budget is afgewezen. Een proces wat voorheen veelal 

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

steeds vaker zaken doen in zelfbeheer is een ontwikkeling die doorgaat dit zal ook een punt van 

aandacht zijn op het stedelijke overleg van de AOW-werkgroepen. Pluspunt probeert zoveel mogelijk 

de groepen te ondersteunen ook bij het zoeken naar alternatieven ingeval van financiering en ruimte.  

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. De projectleider van ‘Eten is weten’ heeft Pluspunt benaderd voor een eventuele 

samenwerking. De projectleider is uitgenodigd bij het stedelijk overleg om zijn project te presenteren 

en te kijken of AOW groepen willen aansluiten bij het project. Dit door kookactiviteiten te organiseren 

voor kwetsbare alleenwonende Rotterdamse ouderen die dienen te worden begeleid naar meer 

zelfredzaamheid.  

Voorgenomen resultaat 2015 

Aantal adviezen op maat: 70 keer met gemiddeld 3 personen, totaal 210 

Gerealiseerd 2015 

107 keer advies aan 231 personen.  


