
 

 

Rotterdam seniorproof?! 
 

Verslag rondetafelgesprekken met senioren en vertegenwoordigers van de dertien 

politieke partijen, op 13 maart 2014 te Rotterdam. In totaal waren 87 mensen aanwezig. 

 

Deze bijeenkomst werd georganiseerd door seniorgroepen die binnen Pluspunt, 

expertisecentrum voor senioren en participatie actief zijn.  

Dit zijn de Seniorenadviesraden en platforms in de gebiedsdelen, de Anders Ouder Worden 

groepen, het Vrouwen Netwerk Rotterdam en SenioR, een groep ouderen die 

themabijeenkomsten organiseert.   

De  middag werd geopend  door de directeur van Pluspunt, mevrouw Heili Bassa. De  

dagvoorzitter was mevrouw Micky Teenstra, oud voorzitter van de Rotterdamse Raad voor 

Kunst en Cultuur. De aanwezige politici hielden een 1 minuut praatje over waar hun partij 

voor staat als het om ouderen gaat. 

 

Bij de tafelgesprekken was een indeling gemaakt in twee rondes. De deelnemers gingen met 

de desbetreffende vertegenwoordigers van de politieke partijen in gesprek, dit aan de hand 

van stellingen. 

 

De tafelgesprekken in de eerste ronde hadden de thema’s: 

 

-Veiligheid 

-Wonen: zelfstandig en intramuraal 

-Toegankelijkheid: van de stad, de buitenruimte en openbare gebouwen;  naast fysiek ook  

het toegankelijk zijn van diverse domeinen als kunst en cultuur, sport 

-Zorg en Welzijn: gezondheidscentra (Woon Service Gebieden) en actief zijn/ blijven 

 

Samenvatting: 

Algemeen:  

Wat naar voren kwam was: ouderen worden anders ouder,  zij zijn nl. vitaler. 

Ouderen willen een bijdrage leveren aan de stad, zij willen in hun eigen wijk blijven wonen. 

Maar: 

Ouderen worden geïsoleerd door een scheve beeldvorming: zij zouden slechts een 

kostenpost (zorg!) zijn, ook in de partijprogramma’s. 

Bezuinigen op de zorg is slecht voor Nederland;  de zorg zoals die is geregeld, is typisch 

Nederlands! 

Intergenerationeel denken op alle terreinen van onze samenleving voorkomt isolement en 

uitsluiting van senioren. 

Ontmoetingsplekken voor senioren zijn van groot belang. 

 

Wonen 

Praktisch: 

-Het woningbestand in Rotterdam is niet goed aangepast voor ouderen met fysieke 

beperkingen 

-Levensloopbestendige woningen zijn noodzakelijk om zolang mogelijk zelfstandig te 

kunnen blijven wonen. 

-Generatie-wonen is een must. 

-Leegstaande kantoren voor ouderen( en jongeren ) bewoonbaar maken. 



 

 

-Groepswonen voor ouderen voorkomt isolement 

-Behoud ontmoetingsplekken in wijkcentra/multifunctionele ruimten en in de traditionele 

“verzorgingshuizen”, dit is belangrijk. 

-Er dient meer groen te komen 

 

Veiligheid 

In de buitenruimte is geen plaats voor 65 plussers: er zijn te weinig gezellige en geschikte 

ontmoetingsplaatsen waar oud (en jong) op een prettige en veilige manier kunnen recreëren 

-De veiligheid op straat moet meer aandacht krijgen. 

-Er dient een wijkteam te komen die een spilpunt wordt, en  die toeziet op veiligheid. 

-Een meldpunt klachten/onderhoud buitenruimte is niet bij iedereen bekend,  maar je hebt 

de plicht klachten enzovoort te melden 

-Bestrijding van ouderenmishandeling moet hoge prioriteit krijgen (een op de 20 ouderen 

heeft hiermee te maken); ook financiële uitbuiting van ouderen dient voorkomen te worden. 

Preventie is hier noodzakelijk: mensen van 6o plus bewuster maken hoe de financiën beter 

te regelen voor zichzelf en voor hun ouders.  

 

Toegankelijkheid van de stad 

Gratis openbaar vervoer is noodzakelijk 

De toegang hebben tot kunst en cultuur en sport is belangrijk. Er werd onder meer voor een 

cultuurfonds voor ouderen gepleit.  

 

De tafelgesprekken in de tweede ronde hadden de thema’s:  

 

Maatschappelijke participatie, arbeid, ontwikkeling/educatie, welzijn, kunst /cultuur, sport 

en zingeving. 

 

Samenvatting 

 

Maatschappelijke participatie en arbeid 

-De 55 plussers zijn een verloren generatie op de arbeidsmarkt, maar zij hebben zoveel 

kwaliteiten;  banen moeten behouden blijven ook voor 55 plussers. 

-Iedereen van 65 jaar en ouder weet dat hij/zij nog van alles kan, maar het gevoel is dat de 

kwaliteiten bij het vuilnis gezet worden. 

- Men voelt zich geconfronteerd met vooroordelen en discriminatie 

-Juist ouderen willen gezien, gehoord en gewaardeerd worden en blijven participeren in de 

samenleving; er is veel diversiteit in het aanbod van talenten. 

-De overheid mag rolmodel zijn m.b.t. inzet van oudere werknemers. 

-De politiek schept geen banen, kan alleen stimuleren. 

-In alle cijfers over werkeloosheid worden personen boven de 65 jaar (straks 67 jaar ) niet 

meer genoemd. Terwijl deze personen wel actief op de arbeidsmarkt kunnen zijn 

-Er is een oproep voor een wethouder die zich bezig houdt met ouderenzaken. Een duidelijk 

aanspreekpunt met een centraal telefoonnummer. Er is ook geen duidelijke ouderennota 

want wat doet men voor ouderen? Praat eens met ouderen en niet over ouderen! 

-Arbeid en ouderen: er dient gedifferentieerd personeelsbeleid te zijn met aandacht voor 

blijvende ontwikkeling.  

-Ook kunnen ouderen ingezet worden als coach voor bijvoorbeeld Wajongers of jongeren 

met afstand tot de arbeidsmarkt. 



 

 

- Sommigen zijn niet op zoek naar een betaalde baan maar willen wel een zinvolle bijdrage 

leveren. 

 -Een inspraakorgaan voor ouderen in Rotterdam is belangrijk 

-Er dient een  WMO raad te komen en oudere burgers kunnen zich dan hier laten horen 

-Met betrekking tot verplichten vrijwilligerswerk waren verschillende standpunten. Over 

een aspect was men het eens: het mag niet tot verdringing van de professionals leiden, want 

inzet van vrijwilligers heeft ook zijn beperkingen, vooral in de zorg! 

Professionals blijven nodig daarom mag daar niet op bezuinigd worden. Vrijwilligers 

moeten goed gecoacht worden en zinvol overleg is een belangrijk onderdeel daarvan. Hen 

dient ook perspectief geboden te worden. 

De inzet van ouderen als coach  lijkt ons zinvol. 

 

Kunst/cultuur en sport en zingeving 

-Er is een pleidooi voor het ontwikkelen van kunsteducatie,  speciaal voor ouderen   

 -Met hulp van organisaties kunnen ouderen actief meedoen aan culturele evenementen, 

maak daarbij gebruik van hun talenten. 

-Een bijdrage kan gevraagd worden naar draagkracht. 

-Niet alle ouderen willen alleen maar actief en sportief zijn, zij waarderen juist het naar 

theater of film gaan! 

- Buurthuizen kunnen bij van alles betrokken worden. 

 

Armoede 

-Veel ouderen hebben een laag inkomen, een grote groep heeft zelfs een gekorte AOW 

-De kledingbank is op zoek naar vrijwilligers die  kleding kunnen maken en die cursussen 

naaien en knippen willen verzorgen 

-De politiek heeft wel oog voor de armoede bij ouderen, maar concrete beloftes hebben de 

aanwezige vertegenwoordigers van de politieke partijen niet gedaan. 

 

De dagvoorzitter heeft de bijeenkomst afgerond met een oproep om vooral naar de stembus 

te gaan op 19 maart. Duidelijk werd in de gesprekken dat ouderen de Rotterdamse 

samenleving veel te bieden hebben en de stad daar ook op in moet spelen.  

De aanwezigen vonden de rondetafelgesprekken een prettig manier om met elkaar in 

gesprek te gaan. Er werd nu eens niet over ouderen gesproken maar met ouderen.  

Ook na afloop bleef menigeen nog napraten met aanwezige politici. 

 

 


