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Cijfers 



Etniciteit 

• Ouderen met westerse achtergrond

• Turkse ouderen 

• Marokkaanse ouderen 

• Surinaamse ouderen 

• Kaapverdische ouderen

• Pakistaanse ouderen

• Verschillende Afrikaanse groepen

• Verschillende vluchtelingen groepen

• Etc… 



Religie/levensbeschouwing

• Christenen 

• Moslims 

• Joden

• Humanisten 

• Hindoeïsme

• Boeddhistische

• Humanisten 

• Etc….



Cultuur 

• Cultuursensitiviteit is het bewustzijn dat de eigen normen en 
waarden niet voor iedereen gelden, zo stelt Hemstede (2013) in 
een artikel van de Markant. Iemand die cultuursensitief is kan 
anders tegen een onbekende situatie aankijken zonder hier 
direct een negatief oordeel over te hebben.

• Het doel van cultuursensitieve werk is om de culturele 
factoren in acht te nemen, terwijl we streven naar wederzijds 
begrip en gelijkwaardige dienst aanbod. Op die manier gaan 
we op een open en nieuwsgierige manier in relatie met de 
cliënt, zonder te vervallen in stereotypen en vooroordelen.



Gezondheid en levensomstandigheden

• Vergrijzing neemt toe 

• Langer thuis blijven (en gebruik maken van extramurale zorg)

• Gebrek aan een luisterend oor 

• Eenzaamheid en sociaal isolement

• Gebrekkig Nederlands 

• Gebrekkig gezondheid

• Slechte financiële positie: (ong. 95%, een onvolledige AOW en geen of 
een klein pensioen) 

• Slechte huisvesting 



Naar Nederland 

• Afscheid van het geboorteland 

• De reis naar en de aankomst in Nederland 

• Een nieuwe leven opbouwen

• Nederland en de Nederlanders

• Gezinshereniging

• Band met het geboorteland 

• Heimwee, remigratie en thuis

• Bij de groepen horen

• Omgaan met verandering

• De volgende generatie 



Vindplekken 

• Gebedshuizen (Kerken, Moskee, Tempel/Mandier)

• Ontmoetingsruimten 

• Huiskamers

• Huis van de wijken 

• Eigen verenigingen en 

• Koffieshops, kappers, slagerij, belhuizen etc… 



Middelen 

• Flyers

• Plekken

• Mond tot mond reclame 

• Sleutelpersonen 

• Actieve vrijwilligers

• Vertaalde materialen

• (on)kostenvergoeding 

• Taal

• Ect… 



Werkwijze 

• Zoek persoonlijke contacten (bereiken is benaderen)

• Ga de wijken en buurten in 

• Neem geen genoegen met sturen van een brief of flyer

• Behoud de contacten door te investeren 

• Heb geduld en een lange adem 

• Bereiken is geven en nemen

• Gelijkwaardig samenwerken 

• Luister naar wensen en behoeften 



Vragen 

• Waar lopen professionals tegen aan bij het bereiken van migranten 
ouderen?

• Waar is er behoefte aan om de migranten ouderen te bereiken?



Informatie

Voor meer informatie:

www.spior.nl

m.laziz2005@spior.nl

Mohamed Laziz 06 12908944, 

http://www.spior.nl/
mailto:m.laziz2005@spior.nl

