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Introductie



Migrantenouderen, een diverse groep

 Niet westerse migranten uit Turkije, Marokko, Suriname en de Antillen

 Indonesië, China

 Zuid-Europese landen

 Vluchtelingen uit Afrika en Azië

WRR rapport een nieuwe verscheidenheid

Groeiend aantal migranten en groeiende diversiteit

aan migranten wordt oud in Nederland

Met sommigen gaat het goed, met een groter deel 

echter niet.





Stel dat u geëmigreerd bent naar een ander land

Andere taal, andere cultuur en tot overmaat van ramp ander klimaat



Onkunde en onzekerheid over ouderenzorg in land van aankomst

Verlangen naar het vroeger van het land van herkomst in het land van aankomst



Risicofactoren oudere migranten

 Laagopgeleid, laaggeletterd

 Beperkte beheersing van het Nederlands

 Lage sociaal economische positie

 Slechte gezondheidssituatie

 Slechte woonsituatie

 Eenzaamheid



Feiten waarmee gedeald moet worden

 Groeiend aantal migrantenouderen en groeiende diversiteit aan 

migrantenouderen

 In een slechte sociaal economische positie

Weinig mogelijkheden voor:

- Woningaanpassingen of verhuizing naar andere – altijd duurdere – woning

- Innovatieve hulpmiddelen

- Sociale activiteiten die geld kosten

- In verpleeghuis weinig aansluiting

Maar ook kansen en oplossingen: de kracht van diversiteit in de 

gemeenschappen



Het gaat er niet om of, maar hoe uitvoering aan 
diversiteit te geven

Waar staan we anno 2018?

Wat is er gebeurd na:

Pharos: wie zorgt voor de oudere migrant?

BeterOud: de stem van de oudere migrant.

Is er een kloof tussen wetenschap en praktijk?



Bewezen effectieve instrumenten

Werken met sleutelfiguren uit de gemeenschappen:

- Bruggenbouwers tussen migrantenouderen en 

gezondheidszorg

- Vergroot kennis en bewustwording

- Doelmatiger gebruik huisarts en ziekenhuis

 Voorlichtingsbijeenkomsten in eigen taal

NB: NOOM geeft trainingen, kortlopende projecten, geen continuïteit



Dagelijkse praktijk diversiteit?

Diversiteitscharters, diversiteit in opleidingen en personeelsbeleid

Vragen:

1. Papieren werkelijkheid?

2. Is het structureel ingebed in de praktijk van alledag?

3. Handelingsverlegenheid?

4. Is maatwerk voldoende?

5. Anderen in vergelijkbare situatie?

6. Tekort aan financiële middelen?



Pact voor de ouderenzorg

Ondertekenaars spreken uit dat ze:

“met elkaar vinden dat zeker daar waar mensen weinig 
mogelijkheden hebben om zich aan veranderende 

omstandigheden aan te passen, er een goed en warm 

vangnet moet zijn rondom wonen, welzijn en zorg”



Drie actielijnen Pact voor Ouderen

Kansen voor diversiteit zitten in:

1e actielijn “Eenzaamheid”: lokale coalitie tegen eenzaamheid met 
ondersteuningsteam Rijk ook de stem oudere migrant

2e actielijn “langer thuis wonen” met acties oudere migranten ook 

effectief bereiken en afschaffen mantelzorgboete!

3e actielijn “Verpleeghuiszorg” oog voor sociale context en

achtergrond migrant (ivm bijvoorbeeld: schoonmaak, persoonlijke verzorging 

en eten), aandacht voor wonen met gelijkgestemden 



Kracht van diversiteit benutten

1. Kennis van de relevante migrantengemeenschap, de doelgroep

2. Ken de sleutelfiguren, mantelzorgers en vrijwilligers: vaak 50 
plussers

3. Kijk verder dan alleen maatwerk

4. Leer van ervaringen van anderen en goede initiatieven, maar ook 
van de migranten zelf en ervaringsdeskundigen



Slot

Ouder worden in den vreemde is voor ons 

allen best vernieuwend.



Gedicht: vernieuw ons aan de bron

Enkele strofen:

 Vernieuw ons aan de bron die dialoog heet, zodat we elkaar beter leren 
kennen. 

 Vernieuw ons aan de bron die meningsverschil heet, zodat we onze 
verscheidenheid voelen én erkennen. 

 Vernieuw ons aan de bron die inter-levensbeschouwelijk en interreligieus 
gesprek heet, zodat we leren dat de waarheid meervoudig is. 

 Vernieuw ons aan de bron die etnische diversiteit heet, zodat we een 
gekleurde, interculturele gemeenschap kunnen worden. 

 Vernieuw ons aan de bron die vriendschap heet, zodat we elkaar 
vasthouden ten goede, ten einde toe.




