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Inleiding
Het is vijf jaar geleden dat op initiatief van Prezens Preventie1 en in
samenwerking met de GGD Amsterdam projectgroep ‘Kleurrijke Dagen’ werd
opgericht in Amsterdam Nieuw-West.2 Deelnemers waren het stadsdeel,
CABO en diverse zorg- en welzijnsinstellingen. Aanleiding voor het oprichten
van de projectgroep was dat oudere migranten nauwelijks een beroep deden
op de GGZ, terwijl uit onderzoek van de GGD bekend was dat depressies
en angststoornissen aanzienlijk vaker voorkwamen bij Marokkaanse en
Turkse ouderen dan bij Nederlandse ouderen. Ook bij andere zorg- en
welzijnsinstellingen, zoals Cordaan, Osira en het ouderenwerk van SEZO bleken
oudere migranten ver ondervertegenwoordigd.
De vragen die centraal stonden in de projectgroep waren: hoe kunnen we
deze oudere migranten beter bereiken, en hoe kunnen we depressie en angst
voorkomen of verminderen? Daarbij baseerden wij ons op de ‘integrale aanpak
depressiepreventie’.3 Dat wil zeggen dat we de psychische problematiek
benaderden in zijn context: Wat zijn de factoren bij deze doelgroep die leiden
tot psychische klachten? In hoeverre zijn deze factoren te beïnvloeden? Welke
mogelijkheden zijn er in de wijken om aan activiteiten deel te nemen ter
voorkoming van isolement? En welke mogelijkheden zijn er voor zorg, welzijn
en informatievoorziening, op een wijze die aansluit bij deze doelgroep?
De projectgroep besloot om twee wegen te bewandelen. Enerzijds werd
contact gezocht met oudere migranten via migrantenorganisaties om erachter
te komen wat hen bezighield, welke moeilijkheden zij ondervonden en welke
behoeften zij hadden. Anderzijds gingen de professionele organisaties die aan
de projectgroep deelnamen kennis en informatie uitwisselen over manieren
om het hulpaanbod beter af te stemmen op deze doelgroep.
Bij het bereiken van oudere migranten speelden de gezondheidsvoorlichters
van Prezens en van de GGD – zelf eerste generatie migranten van Turkse
en Marokkaanse herkomst – een sleutelrol. Zij wisten vertrouwen te
winnen en allerlei onderwerpen te bespreken op een manier die aansloeg
bij de doelgroep. Vaak met voorbeelden die pasten bij het leven van de
oudere migranten of met metaforen die overtuigden. Op die manier zijn
vele groepen ouderen, mannen en vrouwen, bereikt. Tijdens of vaak ook
na de bijeenkomsten kregen de voorlichters vragen over financiële en
administratieve problemen, familieproblemen, ziekte van een partner of een
kind, eenzaamheid, gevoelens van discriminatie, en over talloze andere zaken.
De voorlichters gaven zelf adviezen en wezen de weg naar de juiste instantie.
Zij waren vertrouwenspersonen geworden. Soms lukte het de juiste hulp
te krijgen, soms niet. Er waren belemmeringen door de taal, door culturele
gevoeligheden of taboes, en door verschillende verwachtingen.

De projectgroepbijeenkomsten, die aanvankelijk drie, later twee keer per
jaar plaatsvonden, dienden allereerst om elkaar beter te leren kennen en te
weten wat iedere organisatie te bieden had. De professionals van allochtone
herkomst en de Turkse en Marokkaanse voorlichters brachten informatie in over
de doelgroep. Er bleek veel behoefte te zijn aan deskundigheidsbevordering
op het gebied van interculturalisatie. Daarom organiseerde Kleurrijke Dagen
diverse themabijeenkomsten om de vaardigheden in het werken met de
doelgroep te vergroten. Daarnaast werden er vanuit de deelnemende
organisaties gezamenlijk preventieve activiteiten georganiseerd, al naargelang
de behoefte van de oudere migranten, bijvoorbeeld hulp bij thuisadministratie,
een bezoek aan een zorgcentrum, voorlichtingen over het ouderenwerk, over
thuiszorg, en cursussen over diabetes en over depressie.
Inmiddels zijn er vijf jaren voorbij gegaan. Hoe gaat het nu? Zowel met de
hulpverleners als met de oudere migranten? Na een inleidend artikel komen in
dit boekje verschillende deelnemers aan Kleurrijke Dagen aan het woord over
hun werk en over het bereiken van de doelgroep oudere migranten. Wat is er
gebeurd de afgelopen vijf jaar? In hoeverre is het hulpaanbod veranderd, en
in hoeverre is ook de doelgroep veranderd? Welke ontwikkelingen zijn er in
het beleid ten aanzien van oudere migranten? Naast de sociaalpsychiatrisch
verpleegkundige, de fysiotherapeute, de coördinator van het Loket Zorg en
Samenleven, de ouderenwerker, de directeur van CABO, en twee managers van
thuiszorgorganisaties komen ook enkele oudere migranten zelf aan het woord.
Zij vertellen hoe het is om ouder te worden in Nederland, hoe zij hun dag
doorbrengen en wat belangrijk voor hen is.
Daarnaast worden twee voorbeelden beschreven van activiteiten die zinvol
zijn gebleken voor oudere migranten: de ontwikkeling van een steungroep
van oudere Marokkaanse vrouwen in Osdorp en de dagbesteding voor
Turkse ouderen in Slotervaart. In beide gevallen is geluisterd naar de wensen
van de ouderen zelf en wordt ondersteuning geboden door professionele
organisaties. Beide activiteiten zijn langer lopende trajecten.
In dit boekje kunt u lezen hoe de samenwerkingspartners van Kleurrijke Dagen
zowel vanuit de eigen organisatie als ook gezamenlijk op zoek zijn naar
manieren om oudere migranten beter te bereiken en te ondersteunen. Het is
geen projectverslag, met beoogde doelen en resultaten. Wel geeft het een
indruk van de zoektocht en de ervaringen van verschillende deelnemers.
1 In die tijd heette Prezens nog GGZ Buitenamstel.
2 Oorspronkelijk waren er twee projectgroepen: één voor Geuzenveld/Slotermeer en Slotervaart

en één voor Osdorp. Toen de stadsdelen in 2010 werden samengevoegd tot stadsdeel Nieuw-West
werden ook de projectgroepen samengevoegd.
3 Bohlmeijer, E. et al., Integrale aanpak depressiepreventie ouderen. Trimbos-instituut, Utrecht, 2005.
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Ilyas
‘Mijn leven is op’

Mijn leven is op. Alles is afgelopen. Vroeger
was het beter. Toen was ik jong en had
ik werk. Vorig jaar ben ik ineens op straat
gezet. Ik was al tien maanden ziek. Mijn
rug is versleten, ik heb een hernia, en ik heb
hartproblemen. Ze zeiden altijd: Ilyas werkt
voor twee. Maar daarmee heb ik mezelf
kapot gemaakt. Ik heb onbewust veel te
zwaar getild. Toen ik ziek thuis zat kreeg ik de
ontslagbrief.
Het komt door de Polen en Bulgaren. Die zijn
goedkoper en krijgen nu al het werk. Maar
ook al zou er nu werk voor mij zijn, ik kan het
niet meer. Ik ben op.

naam:
leeftijd:
geboren:
opleiding:
in Nederland sinds:
burgerlijke staat:
werk en inkomen:

Ilyas
57 jaar
in een dorp bij Sivas, Turkije
geen
1978
gehuwd, drie kinderen (25, 27, 30)
heeft 33 jaar gewerkt, vooral in de bouw, sinds vorig jaar werkloos

Ik kwam hier om hard te werken en veel geld
te sparen. Dat is ook gelukt. Dat waren goede
jaren. Ik had een doel. Ik heb schoolgeld voor
mijn kinderen kunnen betalen. Ze hebben
alle drie een goede opleiding gevolgd, en
mijn zoon heeft al een baan. Mijn dochters
studeren nog. Eigenlijk zijn je kinderen het
belangrijkst, dat het goed met hen gaat.

Dat heb ik wel bereikt. Mijn kinderen helpen
mij als ik naar de dokter moet. Ze spreken
allemaal goed Nederlands, behalve ik. Ik heb
alleen maar gewerkt, heb geen tijd besteed
aan de Nederlandse taal. Maar ik kan me met
handen en voeten verstaanbaar maken.
Mijn vrouw heb ik in Nederland leren kennen.
Ik kwam illegaal naar Nederland en ben aan
haar gekoppeld. Haar familie woonde al hier.
Mijn familie woont nog steeds in Sivas. Zij
werkte in een confectiebedrijf, maar kwam
26 jaar geleden in de WAO terecht. Ze is net
opnieuw gekeurd. Tijdens het bezoek zeiden
ze niets, maar later kregen we bericht dat de
uitkering was stopgezet. Waarom hebben ze
haar dan 26 jaar lang een uitkering gegeven?
Nu kan zij niets, zij is ook ziek, net als ik.
Ik heb goed contact met de huisarts. En ook
de artsen in het ziekenhuis zijn goed. Alleen
ze kunnen me geen garantie geven dat de
herniaoperatie lukt. Misschien kom ik wel in

een rolstoel. Ik heb geen perspectief, mijn
gezondheid is weg en mijn werk is weg.
Wat kan ik nog doen? Aan de moskee heb ik
geen steun. Daar wordt geroddeld. Vroeger
roddelden alleen de vrouwen, nu roddelen de
mannen ook. Ik ga de moskee in en weer uit.
Alleen even bidden en weer weg.
Ik heb wel goed contact met mijn buren. Het
zijn Nederlandse oudere mensen. Ze wonen
er al heel lang. Een van hen is overleden.
Misschien ben ik de volgende die aan de beurt
is. Verder heb ik geen vrienden. Ik ben blij met
de mannengroep.1 Als ik dat niet had zou ik
ontploffen. Ik kan niet naar Turkije dit jaar; we
hebben geen geld voor de reis. Ik wil graag
gaan, een paar maanden per jaar, maar mijn
vrouw wil niet. Wat ik nu doe is een rondje
lopen om de Sloterplas. Elke dag. Verder niets.

1 Ilyas doelt op de dagbesteding voor mannen ‘Ikinci bahar’

op woensdagochtend in woonzorgcentrum De Drie Hoven.
Zie ook het artikel op pagina 26.
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Oudere migranten en
psychische gezondheid
Migratie betekent verlies van de eigen cultuur, familie, het eigen netwerk, taal, de ver- Zij deden ongeschoold werk in de bouw of in fabrieken. De
trouwde omgeving, en ook van vertrouwde normen en waarden. Dit veroorzaakt vrij- zware fysieke en ook risicovolle arbeid eiste vaak zijn tol in
wel altijd verdriet. Afhankelijk van hoe in de jaren daarna het proces verloopt van een
nieuw netwerk opbouwen, de taal eigen maken, werk vinden, kortom het integratieproces, leidt migratie tot psychische klachten of niet. Er zijn genoeg voorbeelden van
succesvolle migranten die zich goed redden in de Nederlandse samenleving. Maar
er zijn er ook velen voor wie de acculturatie of integratie om allerlei redenen moeilijker verliep. Risicofactoren voor depressie zijn: lage opleiding, armoede, werkloosheid,
chronische ziekten, gebrek aan sociale steun en een gevoel van uitsluiting.
Lage opleiding en taalvaardigheid
Migrantenouderen zijn veel lager opgeleid dan Nederlandse
ouderen. Marokkaanse ouderen hebben de laagste opleiding:
80 procent van de mannen en vrijwel alle vrouwen hebben
geen opleiding gehad en zijn analfabeet. Ook Turkse ouderen
hebben weinig onderwijs gehad. Surinaamse en Antilliaanse
ouderen hebben een aanzienlijk hoger opleidingsniveau.
Zij kwamen indertijd vaak naar Nederland om een studie te
volgen, en hebben in het land van herkomst onderwijs in het
Nederlands gevolgd.
Van de oudere Marokkanen en Turken heeft 60 procent moeite
een gesprek in het Nederlands te voeren.1 De ouderen zelf
ervaren dit als een grote handicap; zij hebben er spijt van
de taal niet te hebben geleerd. Ook hulpverleners hebben
hiermee te maken: veel informatie is voor deze ouderen niet
begrijpelijk of komt niet over. Een tolk kan helpen, maar lost
niet alle miscommunicatie op.

de vorm van versleten ruggen, verminkte vingers of handen.
De werkloosheid in de jaren tachtig raakte deze groepen
sterk. Dit gold minder voor Surinaamse ouderen die meer
geschoold werk deden. In 2008 had nog 60 procent van de
Surinaamse, Antilliaanse en Arubaanse mannen van 55 jaar en
ouder een baan als werknemer of zelfstandige. Dit gold voor
slechts 25 procent van de Turkse en Marokkaanse mannen
in dezelfde leeftijdsgroep. Marokkaanse en Turkse oudere
vrouwen hebben nauwelijks gewerkt. Een gevolg hiervan is
dat allochtone ouderen een veel slechtere financiële positie
hebben dan autochtone ouderen (zie de tabel).2
Tabel: Laag inkomensniveau naar etnische groep
Etnische groep
Percentage met laag
inkomensniveau
Marokkaanse ouderen
87
Turkse ouderen
67
Antilliaanse en Arubaanse ouderen
42
Surinaamse ouderen
31
Nederlandse ouderen
11

Financiële problemen vormen een bron van spanning voor veel
oudere migranten. Vooral als er sprake is van grote schulden.
Vrouwen worden hier soms mee geconfronteerd na overlijden
of echtscheiding van hun man: dan blijken de schulden ook op
hun naam te staan.

Fysieke en psychische gezondheid
Arbeid en inkomen
Veel Turkse en Marokkaanse oudere mannen zijn al vroeg
gestopt met werken door arbeidsongeschiktheid of ontslag.

Zowel de fysieke als de psychische gezondheid van oudere
migranten is minder goed dan die van autochtone ouderen.
Turkse ouderen hebben gemiddeld twee keer zoveel

chronische aandoeningen als Nederlandse ouderen. Daarna
volgen de Marokkaanse en Surinaamse ouderen.3
Voorbeelden van dergelijke chronische ziekten zijn
ouderdomsdiabetes en hart- en vaatziekten. Oorzaken zijn
genetische aanleg en leefstijl: onvoldoende lichaamsbeweging
en ongezonde voeding. Ook depressieve klachten komen vaker
voor bij Turkse en Marokkaanse ouderen dan bij autochtone
ouderen. In Amsterdam bleek 60 procent van de Turkse
ouderen last te hebben van depressieve klachten.4
Bhugra e.a. wijzen erop dat migratie, in combinatie met een
lage opleiding, ongeletterdheid en een gebrek aan sociale
steun risicofactoren zijn voor depressieve klachten. Juist voor
mensen die uit een collectivistische samenleving afkomstig
zijn – dus die gewend waren in familieverband te functioneren
– en die in een individualistische samenleving terechtkomen,
blijkt de overgang erg groot te zijn en de kans op psychische
problemen eveneens.5
individuele verschillen. Velen hebben zich juist de eerste
jaren na de migratie ontheemd en eenzaam gevoeld en
zijn nu blij met de mogelijkheden tot ontwikkeling die zij
Veel ouderen – en dat geldt ook voor oudere migranten –
krijgen (ontmoeting, voorlichting, beweging, taallessen,
kijken terug op hun leven en vragen zich af of zij het goed
hebben gedaan. Vooral Marokkaanse en Turkse mannen blijken etc.). Zij grijpen die mogelijkheden aan, voor zover zij niet
gebonden zijn aan zorg voor familieleden, zoals een zieke of
vaak negatief te oordelen over hun leven. Zij hebben het
gevoel te hebben gefaald; hun dromen en verwachtingen zijn dementerende echtgenoot of een chronisch zieke zoon of
niet uitgekomen. Zij voelen zich nutteloos en maken vaak een dochter. Veel oudere mannen willen liever terug naar hun land
van herkomst, maar voor de meeste vrouwen is een definitieve
passieve indruk. Bij hulpverleners tonen zij zich snel boos of
terugkeer geen optie. Zij willen hun kinderen en kleinkinderen
agressief. Zij voelen zich tekortgedaan door de maatschappij.
blijven zien. Pendelen is dan de best mogelijke oplossing.
Met hun fysieke arbeid hebben zij hun bijdrage aan de
economie gegeven en nu voelen zij zich afgedankt. ‘Het enige
1 Pharos, Migratie en gezondheid, 2012, p. 18.
wat ons nog rest is terug te gaan naar ons land in een kist’, is
2 CBS 2010, geciteerd in Pharos, Migratie en gezondheid, 2012, p. 19.
een vaak gehoorde uitspraak.
3 Schellingerhout, R. (red.), Gezondheid en welzijn van allochtone ouderen.Sociaal Cultureel Planbureau, Den Haag, 2004.
Oudere migrantenvrouwen hebben in het algemeen een
4 Wurff, F.B. van der, et al. 2004, geciteerd in Pharos, Migratie en gezondheid, 2012, p. 38.
5 Bhugra, D. et al., Depressie en migratie. Cultuur Migratie Gezondheid, 2, 2009, p. 76-83.
minder negatieve kijk op hun leven, al zijn er vanzelfsprekend

Laatste levensfase
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Tabel: Aantal 50-plussers naar etniciteit
in Amsterdam Nieuw-West in 2006 en 2011

Amsterdam Nieuw-West

2006		

2011

Marokkanen
Turken
Surinamers
Antillianen
Overige niet-westers

2509
1205
1934
260
1304

3653
1874
2638
342
2065

Subtotaal
Nederlanders
Overige westers

7212 (19%) 10572 (26%)
25989		
24964
4812
5102

Totaal

38013		

Een gezamenlijk verhaal
Behandeling bij Prezens

Prezens biedt kortdurende behandeling (maximaal acht gesprekken) en Gezondheidsmarkt. Op de Gezondheidsmarkt krijgen Noordpreventie van psychische klachten. Vanuit de organisatie worden prak- Afrikaanse mannen tussen de 20 en 60 jaar de gelegenheid

Bron: Gemeente Amsterdam, Bureau Onderwijs en Statistiek, 2006, 2011

Kennis over psychische klachten
Enkele jaren geleden waren veel oudere migranten niet
bekend met termen als ‘depressie’ en ‘dementie’. Dankzij
informatie via groepsvoorlichtingen en andere kanalen (zoals
gezondheidsprogramma’s op Turkse en Marokkaanse tvzenders) is kennis over psychische aandoeningen toegenomen.
Dat betekent niet dat men ook op dezelfde manier denkt
over mogelijke oorzaken en over behandelingsmogelijkheden
als de in Nederland opgeleide therapeuten. Voor veel oudere
migranten ligt de oorzaak buiten henzelf. Het is iets ‘wat je
overkomt’. Voor sommigen is het bovendien een teken van
zwakte, en schaamt men zich om erover te spreken. Als men
al bij een hulpverlener terecht komt wordt de behandeling
bemoeilijkt door taal- en communicatieproblemen en door
verschillende verwachtingen. Hulpverleners hebben moeite
met de passieve houding van cliënten. Zij willen dat de cliënt
zijn/haar hulpvraag formuleert. De cliënt komt niet verder dan:
‘Ik wil van mijn klachten af.’ Juist in deze tijd waarin de eigen
verantwoordelijkheid van de cliënt wordt benadrukt kan dat
tot irritatie leiden bij de hulpverlener.
Ook de op het individu gerichte behandeling slaat vaak niet
aan, evenmin als de nogal directe wijze van communiceren.6
Dit zou de nogal hoge drop-out onder allochtone GGZ-patiënten kunnen verklaren.7 Het is de vraag in hoeverre de oudere
migranten baat hebben bij de moderne psychotherapeutische

om in een groep te praten over zelfgekozen onderwerpen
als ziekte, psychische problemen en het leven als migrant
GZ-psychologen) ingezet in huisartsenpraktijken. Deze praktijkonder- in Nederland. Ook sporten ze gezamenlijk, een combinatie
steuners (POH’ers) screenen patiënten van de huisarts op psychische van groepsfitness, ontspanningsoefeningen en individuele
klachten, en bieden hun kortdurende begeleiding binnen de huisart- psychomotore therapie. Deze mannengroepen bestaan nog
steeds en zijn een vast aanbod geworden van GGZ inGeest.

tijkondersteuners GGZ (sociaalpsychiatrische verpleegkundigen en

40638

behandelingen. Voor een effectieve behandeling zal het nodig
zijn dat therapeutische technieken worden aangepast aan de
overtuigingen van zowel de patiënt als van familieleden of
verzorgers die een grote invloed op hem hebben. Bhugra e.a.
menen dat de therapie het meest effectief zal zijn als deze
elementen uit de westerse psychotherapie én uit het eigen
geloofssysteem van de patiënt omvat.8

senpraktijk. Daarnaast adviseren ze de huisarts over verwijzing naar de

tweede lijn. Een van de praktijkondersteuners van Prezens is Jan Smits Sociaalcultureel systeem
(44). Hij werkt in twee huisartsenpraktijken en ziet ook patiënten op Een aantal jaar geleden heeft Jan een opleiding transculturele
de behandelafdeling van Prezens aan de Overschiestraat in Slotervaart. systeemtherapie gevolgd. De systeemtherapie stelt dat je de
Gezondheidsmarkt

Belang van een sociaal netwerk
Verschillende onderzoekers bevestigen het belang van sociale
steun en een sociaal netwerk voor de geestelijke gezondheid
van migranten. Voor mensen die in een wij-samenleving zijn
opgegroeid is dit een noodzaak. Het probleem is dat velen
hun eigen familie missen, of dat de familierelaties ontwricht
zijn geraakt door de migratie. De kunst is een nieuw sociaal
netwerk op te bouwen. De groepen vrouwen en mannen die
in buurthuizen of bij religieuze verenigingen bij elkaar komen
kunnen als zo’n nieuw netwerk gaan fungeren. Het ondersteunen en mede ontwikkelen van nieuwe sociale netwerken kan
beschouwd worden als een zinvolle preventieve activiteit.
6 Rabbae, N. et al., Wie kiespijn heeft zoekt zelf een arts. Cultuur Migratie

Gezondheid, 2, 2008, p. 86-95.

7 Hilderink, I.B. et al., Trendrapportage GGZ 2009. Drop-out onder allochtone

GGZ-cliënten. Trimbos-instituut, Utrecht, 2010.

8 Bhugra, D. et al., WPA-leidraad over geestelijke gezondheid van een ggz voor

migranten. Cultuur Migratie Gezondheid, 2, 2011, p. 64-79.

Jan werkt sinds februari 2012 bij Prezens, dat onderdeel is
van GGZ inGeest, een regionale GGZ-instelling in en rond
Amsterdam. Twaalf jaar geleden, toen hij net bij GGZ inGeest
(toen: Buitenamstel) begon, werkte hij in een multidisciplinair
ambulant wijkteam in Osdorp waar wijkbewoners met al
hun psychische klachten terecht konden. Hij merkte daar
dat er weinig aandacht was voor de problematiek van
migranten. Samen met een collega inventariseerde hij welke
bevolkingsgroepen het minst van hun zorg gebruik maakten.
Ze kwamen uit bij de Marokkaanse mannen. Volwassen
Marokkaanse mannen bleken met complexe problemen
te kampen zoals stemmingsklachten, financiële perikelen,
huiselijk geweld en uitholling van hun traditionele rol in het
gezin. Veel oudere Marokkanen zaten in de ziektewet of de
WAO (nu WIA).
Voor deze mannen, die vaak al veel hulpverlening achter
de rug hadden, startten Jan en zijn collega’s in 2003 de

mens minder als individu benadert, maar meer in zijn context,
zijn systeem. Dat kan het gezin zijn, de familie, iemands relatie
maar ook iemands vrienden- of werkkring. Een transculturele
benadering middels systeemtherapie heeft grote meerwaarde,
vindt Jan. Je houdt automatisch rekening met iemands
culturele en sociale achtergrond. Een van de dingen die hem
opvalt is de problematiek van tweede en derde generatie
allochtonen en de wijze waarop de meeste hulpverleners
daarmee omgaan. Deze mensen zijn in Nederland geboren en
opgegroeid, en identificeren zich vaak met hun westerse kant.
Toch merken ze dat de normen en waarden van hun cultuur
van herkomst een grote rol spelen in de keuzes die zij maken.
Ze raken dan in de knoop tussen hun dagelijkse ‘Nederlandse’
leven en hun afkomst. Jan: ‘Vanuit onze westerse
hulpverlenersbril zijn we geneigd om die ‘westerse’ kant van
de cliënt te stimuleren. De focus ligt op het ondersteunen
van een ontwikkeling naar autonomie en zelfstandigheid. We
negeren dan de context waarin die jongeren leven. Naar mijn
idee kunnen iemands depressieve klachten daardoor juist
verergeren.’
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Cultuurdeskundigen

Ziekteverklaringsmodel

Er is volgens Jan meer samenwerking nodig tussen
behandelaars en preventiewerkers bij de zorg voor migranten.
De preventiewerkers hebben in de afgelopen jaren veel
bereikt, constateert hij. Veel eerste en tweede generatie
migranten hebben nu via voorlichtingen of cursussen in de
wijk de weg gevonden naar Prezens. Dat heeft ertoe geleid
dat de GGZ laagdrempeliger is geworden, maar nog niet
dat de behandeling ook goed aansluit bij de behoeften en
verwachtingen van migrantencliënten.
Een van de redenen is volgens Jan de wrijving die er bestaat
tussen de toenemende standaardisering van de zorg enerzijds,
en de soms wat verhulde vorm waarin migranten hun klachten
verwoorden. ‘Allerlei meetinstrumenten zijn vaak moeilijk toe
te passen bij migranten, vooral bij de oudere generatie. Dan
bestaat er een gevaar dat zij afhaken of doorgestuurd worden
naar een andere afdeling.’ Jan ziet mogelijkheden om meer
gebruik te maken van de aanwezige voorlichters eigen taal
en cultuur, ook wel zorgconsulenten of cultuurdeskundigen
genoemd. ‘Cultuurdeskundigen kunnen een aanvulling zijn in
de behandeling. Net zoals we nu overal ervaringsdeskundigen
– (ex-)psychiatrische patiënten – inzetten die ons kunnen
helpen om een duidelijker beeld te krijgen van de
belevingswereld van de patiënt. Met informatie over die
belevingswereld wordt zichtbaar welke vertaalslagen je moet
maken om tot een gezamenlijk doel te komen. Zo zouden we
ook cultuurdeskundigen kunnen inzetten.’

Eerste generatie migranten verwachten veel van de behandelaar, vertelt Jan. ‘Zij hebben moeite hun klachten te verwoorden. Ze zeggen vaak: ‘Ik weet het niet, zegt u maar wat ik heb
en wat ik moet doen.’ Ik probeer met de patiënt overeenstemming te bereiken over hoe de klachten die hij heeft heten, en
wat we kunnen doen om die te verlichten.’ Het ziekteverklaringsmodel van de patiënt is daarbij cruciaal, anders zijn de
behandelaar en de cliënt met twee verschillende doelen bezig.
Dan ontstaat miscommunicatie en onbegrip, stelt Jan. ‘Op de
psychoseafdeling van GGZ inGeest waar ik heb gewerkt, was
een behandeling nauwelijks mogelijk zonder de ziekteverklaring van de cliënt te achterhalen en mee te nemen in het
behandelplan. Mensen die geloven dat je bij een psychose bezeten bent, denken dat ze niet naar een behandelaar hoeven
en geen pillen hoeven te slikken. Hun motivatie kan vergroot
worden door uit te leggen dat antipsychotische medicijnen
ervoor zorgen dat je sterker wordt, waardoor je beter tegen de Complexe problematiek
bezetenheid kunt vechten. Je moet een gezamenlijk verhaal
Op de behandelafdeling van Prezens werken de behandelaars
zien te krijgen. Dat is een kunst.’
niet langer dan een jaar met een cliënt. ‘Voor migranten met

soms zeer complexe sociale en psychiatrische problematiek is
dat niet genoeg. Vaak is er sprake van schulden, ruzies thuis,
school- en werkproblemen, met daarnaast depressie of angst.
Deze cliënten komen niet in aanmerking voor een intensiever
zorgprogramma, maar alleen maatschappelijk werk is ook
niet voldoende. Mijn verwachting is dat meer en meer van
deze mensen bij de huisartsenposten terecht gaan komen; ze
dreigen tussen de wal en het schip te raken.’
Jan ziet echter ook grote voordelen in de verschuiving van
instellingszorg naar zorg in de huisartsenpraktijk. Sinds de
functie van praktijkondersteuner GGZ is ingesteld een paar
jaar geleden is de GGZ veel toegankelijker geworden, vindt
hij: ‘Mensen gaan niet naar de GGZ, maar gewoon naar
iemand in de huisartsenpraktijk. Dat zie ik als een positieve
ontwikkeling. Het is ook goedkoper, waardoor – als het goed
is – meer mensen behandeld kunnen worden.’ Accent van
het beleid ligt nu op zelfmanagement en preventie, zegt
Jan. Vanuit die gedachte worden veel behandelafdelingen
gesloten, er wordt veel verwacht van de basiszorg in de eerste
lijn. ‘Een uitdagende ontwikkeling, en ook noodzakelijk vanuit

bezuinigingsperspectief. Hoe dat uit zal pakken voor mensen
met complexe problematiek of mensen die in een acute crisis
verkeren, dat zal de tijd ons leren.’

Verbetertraject
Met een paar collega’s is Jan een intern verbetertraject gestart
om in kaart te brengen wat de knelpunten zijn in de zorg aan
migranten bij Prezens en hoe de afdeling deze kan aanpakken.
‘Mijn ideaal is dat we meer gebruikmaken van elkaars
deskundigheid. Dat werkt twee kanten op: mensen die veel
over cultuur weten delen dit met anderen, maar dat geldt ook
voor mensen die kennis hebben over een specifiek onderwerp
als rouwverwerking, of over een bepaalde behandelmethode.
Als systeemtherapeut bijvoorbeeld, zou ik mijn collega’s willen
ondersteunen bij het bieden van systeemgerichte therapie.
Er wordt nog steeds vooral individueel behandeld, terwijl de
problematiek of de klachten vaak nauw verbonden zijn met de
sociale omgeving waarin iemand leeft.’
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In beweging brengen
Fysiotherapie voor psychosomatische klachten
Thea Barendse is fysiotherapeut en manueel therapeut in Osdorp. Ze het ‘migrantenprotocol’. Via de huisarts werden migrantenvrouwen met
werkt al meer dan 25 jaar in de wijk, sinds het afronden van haar stu- chronische pijnklachten uitgenodigd om mee te doen. Het protocol hield in:

drie maanden lang twee keer per week 1,5 uur bewegen. Daarbij gaven de
voorlichters eigen taal en cultuur van de GGD twee of drie keer voorlichting
week werkt ze op verschillende locaties van Fysiotherapie Gezondheids- over onderwerpen waar de vrouwen het meest mee zaten, zoals depressies,
centra Osdorp, onder andere in gezondheidscentrum De Vaart. Daar- omgaan met de kinderen en vrouwenkwalen. Ook werden de deelneemsters
naast is Thea docent aan de Hogeschool Leiden, bij de master Fysiothe- gestimuleerd om na het afronden van het programma door te gaan met
beweegactiviteiten.

die bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit. Drie dagen per

rapie/oefentherapie bij mensen met chronische ziekten. Ze beschouwt
het werken met migranten als een enorme verrijking.
Verwachtingen
Volgens Thea hebben migranten in het algemeen andere verwachtingen
over fysiotherapie dan autochtonen: ze willen het liefst gewoon gemasseerd
worden. Ze vindt het niet zo gek dat veel oudere migranten moeilijk in
beweging zijn te krijgen. Zestig jaar geleden, zegt ze, dachten Nederlanders
ook heel anders over bewegen. Terwijl nu bij sommige pijnklachten beweging
voorgeschreven wordt, werd je toen aangeraden om het rustig aan te doen.
Volgens Thea gebeurt dat in veel migrantenkringen nog steeds. Cultuur is
een hindernis, maar ook lage gezondheidsvaardigheden spelen een rol, denkt
zij. ‘Mensen hebben vaak heel weinig kennis. Veel oudere migranten zijn laag
geschoold of analfabeet. Ze snappen niet goed hoe hun lichaam werkt. Bij de
oudere generatie merk je ook dat je hun aandacht niet lang kunt vasthouden;
mensen zijn wel leergierig maar niet gewend om te leren.’

Het migrantenprotocol
Veel klachten waarmee mensen naar de fysiotherapeut komen zijn
psychosomatisch van aard. Ze worden veroorzaakt door spanningen,
depressie of isolement. Thea: ‘Daar heb ik altijd erg mee geworsteld. Als
je hoorde wat voor problemen mensen hebben, dan dacht ik: daar kan
ik met vier keer een nek masseren natuurlijk helemaal niet tegenop. Ik
werd er soms moedeloos van.’ Maar Thea legde zich er niet bij neer. In
samenwerking met zorgverzekeraar ZAO heeft zij samen met collegafysiotherapeuten een protocol voor groepsbehandeling ontwikkeld en getest:

Sociale problemen
In de gezondheidscentra De Vaart en Osdorp combineerden de
fysiotherapeuten het migrantenprotocol met zes bijeenkomsten met een
maatschappelijk werkster over de sociale problemen van de vrouwen. ‘In
het begin wilden de migrantenvrouwen dat niet. Wij hielden dan vol dat het
onderdeel was van het pakket. Tot onze verbazing waren ze niet weg te slaan
bij die bijeenkomsten. Ze zaten vol vragen en waren veel minder geremd om
over psychosociale problemen te praten dan we hadden verwacht.’
Uit de bijeenkomsten bleek al snel dat veel vrouwen niet goed konden
benoemen waar ze plezier aan beleefden. Over hun ellende konden ze de hele
middag praten, maar over plezierige dingen? Verder bleken ze weinig sociale
contacten te hebben. Er was veel eenzaamheid. Door die paar maanden in
zo’n groep leerden de deelneemsters elkaar te steunen en adviezen te geven.
Ze bouwden een sociaal netwerk op.
Naarmate de groepsbehandeling langer werd aangeboden, merkte Thea dat
meer vrouwen mee wilden doen. En doordat sommige vrouwen gingen praten
over psychische problemen, werd de relatie tussen lichamelijke klachten en
psychische problemen ook makkelijker bespreekbaar.

Politiek en geld
Het protocol is destijds speciaal ontwikkeld voor migrantenvrouwen, maar
veel van hen zeiden dat het ook goed zou zijn voor hun man. Ook huisartsen
vroegen regelmatig om een apart beweegprogramma voor migrantenmannen.
Daarom hebben Thea en haar collega’s in 2008-2009 een programma
ontwikkeld voor mannen. Die mannen bleken veel moeilijker te bereiken

dan de vrouwen. ‘Dat was lastig’, zegt Thea. ‘We hebben wel een aantal
mannengroepen gehad, maar toen kwamen er problemen met de vergoeding
door de zorgverzekeraar en is het protocol een zachte dood gestorven.’
Enkele jaren geleden werd het ineens politiek incorrect bevonden om aparte
sportactiviteiten voor mannen en vrouwen te organiseren, aldus Thea. Hierdoor
werd het moeilijker om beweegactiviteiten te vinden voor migrantenvrouwen
die het fysiotherapieprogramma hadden doorlopen en die wilden blijven
bewegen. Een andere negatieve ontwikkeling is dat met ingang van 2012 het
aantal behandelingen fysiotherapie dat de zorgverzekering vergoedt fors is
afgenomen. Alleen mensen met bepaalde chronische aandoeningen krijgen
fysiotherapie en oefentherapie nog via de basisverzekering vergoed, maar pas
vanaf de 21e behandeling. En de aanvullende verzekering die mensen met een
bijstandsuitkering via de gemeente Amsterdam hebben, vergoedt nog maar
twaalf behandelingen per jaar.

Beweegprojecten
‘Ik denk vaak: het wordt nooit meer zoals het was,’ verzucht Thea. ‘Er moet
in de zorg steeds meer gebeuren van steeds minder geld. Maar we moeten
proberen creatief te zijn. In gesprek gaan met de afdelingen sport en welzijn
van de gemeente, en met de zorgverzekeraars. Je kunt wel blijven zeggen
dat het niet gewenst is om aparte mannen- en vrouwengroepen te hebben,
of aparte groepen voor Marokkanen en Turken, maar voor een deel van die
migrantenvrouwen lost dat het probleem niet op: die krijg je nooit aan het
sporten in een gemengde groep. Als je wilt dat die vrouwen gaan bewegen,
dan moet je pragmatisch zijn en ongemengde groepen toestaan.’
In de loop der jaren brachten Thea en haar collega’s een heel circuit in kaart

van goedkope sportmogelijkheden. Zo verwijzen ze veel mensen door
naar de activiteiten van Meer Bewegen voor Ouderen, dat onder andere in
Vrouwencentrum Vrouw en Vaart verschillende beweeggroepen heeft. Er
zijn ook speciale (ongemengde) groepen voor migranten. ‘Je zoekt samen
met cliënten naar een goede oplossing, bij bestaande projecten. Of ik
raad iemand aan: ga een keer wandelen met de buurvrouw, dat kost niets
maar is wel goed voor je. Regelmatig zie ik hier groepjes oudere Turkse en
Marokkaanse vrouwen wandelen, dat is natuurlijk prachtig. Dat is vooral de
laatste vijf, zes jaar veel zichtbaarder geworden in het straatbeeld. Maar er
is nog een grote groep die we op dit moment niet bereiken, terwijl zij grote
gezondheidsproblemen hebben. Het migrantenprotocol was een goede tool
om hen te stimuleren meer te gaan bewegen.’

Gereedschapskist
Vanaf het begin is Thea betrokken geweest bij Kleurrijke Dagen. ‘Door
Kleurrijke Dagen heb ik meer inzicht gekregen in wat er allemaal speelt,
welke organisaties activiteiten organiseren voor de doelgroep migranten.
Ook de sociale kaart is stukje bij beetje ingevuld: ik weet nu beter wie ik kan
benaderen als ik tegen een probleem aanloop. Je wilt natuurlijk dat zaken
voor iedereen goed geregeld zijn. Maar hoe krijg je oudere migranten aan
het bewegen? Ik ben altijd bezig om mijn gereedschapskist zo vol mogelijk
te krijgen met verschillende soorten gereedschappen. Zodat ik bij een nieuwe
cliënt denk: hé, dat zou bij jou weleens kunnen helpen. Het werken met
mensen uit andere culturen vind ik nog steeds heel waardevol. Het is een
uitdaging om een oplossing te bedenken die mensen verder helpt. Daar krijgen
alle betrokkenen weer meer energie van!’
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Serife
‘Turkse vrouwen
blijven mamma’s’

naam:
leeftijd:
geboren:
opleiding:
in Nederland sinds:
burgerlijke staat:
werk en inkomen:

Serife
62
in een dorp bij Kayseri, Turkije
geen
1976
gescheiden, woont samen met haar zoon van 35 jr
leeft van uitkering en van inkomsten zoon

Mijn leven in Nederland is nu goed. Vroeger
was het heel moeilijk. Mijn man is van mij
weggegaan toen mijn zoon 8 jaar was. Ik
wist niet hoe ik me moest redden. Ik kon niet
lezen of schrijven. In mijn brievenbus kon ik de
reclame niet van brieven onderscheiden. De
hele nacht sliep ik er niet van en vroeg ik me
af: Wat is dat voor brief? Wat moet ik doen?
Nu herken ik de brieven, al kan ik ze nog
steeds niet lezen. Maar ik weet: dit is van het
ziekenfonds, en dit is van de huisbaas.

Ik had niets, geen geld, geen Nederlands
paspoort. Een Nederlandse buurvrouw heeft
me ingeschreven voor taalles. Ze zei: ‘Als
je Nederlands leert, kun je een paspoort
en een uitkering krijgen.’ Ik heb drie jaar
taalles gehad. Mijn zoon was toen al 14.
Het heeft tien jaar geduurd voor ik een
Nederlands paspoort kreeg. Ook omdat ik de
brieven niet invulde die ik thuis kreeg. Toen
ik m’n paspoort mocht ophalen, heb ik de
hele dag zitten wachten tot ze me riepen.
Maar niemand riep me. Ik wist niets van
nummertjes trekken. Aan het eind van de dag
zeiden ze: ‘We gaan sluiten, maar als u hier
blijft slapen bent u morgen als eerste aan de
beurt!’ Nu ben ik de enige van mijn familie
met een Nederlands paspoort. Ik ben blij dat

ik me staande kan houden.
Mijn ex-man is een neef van mij. Ik ben
heel jong met hem getrouwd. Hoe oud
ik precies was, weet ik niet. Zijn familie is
ook mijn familie. Mijn ex-schoonmoeder en
-schoonzusjes wonen in Nederland. Mijn vader
is oud en woont in Turkije. Mijn moeder is
gestorven toen ik twee en een half was. Ik
ga niet naar Turkije, want ik heb geen geld.
En het geeft ook veel spanning. Dat heeft te
maken met mijn stiefmoeder. Ik moest er dit
jaar heen om familiezaken te regelen, maar ik
ben heel gespannen teruggekomen.
Hoe ik mijn dagen doorbreng? Ik zorg voor
mijn zoon. Turkse vrouwen blijven mamma’s,
wij zijn anders dan Nederlanders. Al is ons

kind 40 of 50, we blijven voor hem zorgen. Ik
doe boodschappen, zorg voor het eten, doe
de was. Mijn zoon is na zijn scheiding weer bij
mij komen wonen. Hij werkt op Schiphol. Wij
helpen elkaar: als ik naar de dokter moet of
naar de gemeente, gaat hij mee. Hij verdient
1500 euro, maar al twee maanden salaris is
opgegaan aan een rechtszaak. Zelf heb ik
een uitkering van 750 euro. We hebben deze
maand maar 30 euro om van te leven. In
Turkije kun je leven, ook al heb je geen geld.
Je kunt je eigen uien en aardappelen kweken,
en je eigen brood bakken. Als je in Nederland
geen geld hebt stopt alles.
Ik kom graag op maandag naar de Turkse
vrouwengroep in de Drie Hoven.1 Verder

heb ik weinig contacten. Mijn vroegere
buurvrouwen zijn bijna allemaal weg. Die
waren heel aardig en hielpen me met brieven.
Nu zijn er veel jonge mensen gekomen die ik
niet ken. Niemand zegt meer goeiendag zoals
vroeger. Ik kom heel weinig in de moskee en
zit daar niet in een vrouwengroep. Ik bid wel,
maar in mijn eentje. Ik doe alles alleen. Maar
de maandaggroep wil ik niet missen. Ik hoor
dingen die nieuw voor me zijn en vind steun
bij de andere vrouwen.
Ik heb veel gezondheidsproblemen: mijn
bloeddruk is te hoog, mijn knieën zijn
versleten, ook mijn enkels zijn niet goed. Ik
heb veel pijn. Ik woon vier hoog en kan de
trap moeilijk op komen. Daarom zit ik vaak

dagen binnen en kom ik niet buiten. Eigenlijk
heb ik een ander huis nodig, op de begane
grond. Maar hoe kom je daaraan? Ik woon al
35 jaar in dit huis.
Met mijn huisarts heb ik goed contact. Hij
kent mij al heel lang en hij begrijpt mij. Mijn
zoon gaat mee. En als hij niet meekan, wijs ik
gewoon aan waar het pijn doet. Ik heb niet
alleen lichamelijke klachten, maar ook veel
stress door alle geldzorgen. Mijn huisarts
heeft me doorverwezen naar een psycholoog.
Daar ben ik twee keer geweest, maar het is
ver, dus na de tweede keer ben ik niet meer
gegaan. Ik werd er niet beter van. Beter zelf
maar sterk zijn. Turkse vrouwen zijn sterk; zij
hoeven geen psycholoog.
1 Zie het artikel op pagina 26.
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Eigen kracht aanboren
Loket Zorg en Samenleven Nieuw-West

Ons land heeft veel voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn allen vrouwen. Het team is divers qua etniciteit: van de acht medewerkers zijn
en veel mogelijkheden tot ondersteuning, maar het is niet altijd even er drie met een niet-Nederlandse herkomst. Per dag zijn er zo’n 25 contacten,
makkelijk te weten hoe je er gebruik van kunt maken. Het Loket Zorg en
Samenleven is in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

verdeeld over de drie locaties. De meeste vragen gaan over hulpmiddelen voor
mensen met een beperking: rolstoelen, rollators of aanpassingen in huis.

opgericht om burgers de weg te wijzen. Hoe gaat het toe bij het Loket in Bereik oudere migranten
Nieuw-West? Weten oudere migranten de weg te vinden en wat zijn hun Uit een studie van Pharos blijkt dat de loketten niet goed bezocht worden

1
vragen? Een gesprek met Bram Terwijn (36), sinds 2008 coördinator door oudere migranten. Dat geldt niet voor het Loket in Nieuw-West. Hoewel

ook daar meer autochtone dan allochtone ouderen het Loket bezoeken,
weerspiegelen de bezoekcijfers volgens Bram de samenstelling van de wijk.
Maar voortdurende aandacht voor oudere migranten blijkt nodig. Vorig jaar
hebben medewerkers mede om die reden drie weken lang op alle markten
Eigen verantwoordelijkheid
gestaan in Nieuw-West. Dat leidde meteen tot een grotere toeloop.
Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van
Bram: ‘We merken dat oudere migranten zich niet altijd even goed kunnen
kracht. Deze wet vervangt de voormalige Wet voorzieningen gehandicapten,
uitdrukken in het Nederlands. Dit betekent dat wij extra moeite doen om
de Welzijnswet en een klein deel van de AWBZ, namelijk de huishoudelijke
erachter te komen wat de vraag is. Als wij er niet uitkomen, vragen we de
verzorging. Het doel van de wet is dat alle burgers ‘meedoen’ aan de
samenleving, zo nodig met steun van familie, vrienden of buren. Uitgangspunt bewoner een familielid mee te nemen naar het Loket, en als dat niet kan,
zoeken we samen een andere oplossing.’ Een ander belangrijk punt bij deze
is de eigen verantwoordelijkheid van de burger, die zelf moet aangeven wat
doelgroep is dat zij bepaalde verwachtingen hebben van professionals. Bram:
hij of zij nodig heeft en zelf actief op zoek gaat naar hulp. De gemeenten zijn
‘Ze komen met formulieren en brieven en hopen dat wij die voor hen invullen
in het kader van de Wmo verplicht tot het geven van informatie, advies en
of beantwoorden. Ze kunnen dan teleurgesteld zijn of boos worden als wij hen
kortdurende ondersteuning. Hiervoor zijn de Loketten Zorg en Samenleven
vragen of er in hun familie iemand is die hen daarmee zou kunnen helpen.’
opgericht. Burgers kunnen daar terecht met alle vragen op het gebied
Zo had Bram laatst een gesprek met een Marokkaanse man. Hij zocht naar
van zorg en welzijn. Het Loket Zorg en Samenleven is een wegwijzer. In
overeenstemming met de filosofie van de Wmo proberen de loketmedewerkers mogelijkheden tot hulp in diens eigen omgeving, waarop de man zei: ‘Jij zit
hier, je wordt betaald om mij te helpen dus dat moet je gewoon doen.’
zo veel mogelijk de eigen kracht van de cliënten aan te boren. Bram legt
Bram heeft er begrip voor dat het voor diverse bewoners – met een lage
uit: ‘Het is belangrijk dat de cliënt er zelf achter komt wat hem zou kunnen
opleiding, met beperkte taalvaardigheden – niet makkelijk is de weg te vinden
helpen. Vervolgens kijken we wat hij zelf kan regelen in zijn eigen omgeving,
in alle voorzieningen die er zijn. Het Loket Zorg en Samenleven probeert hun
en wat er daarna nog nodig is. Soms kost het moeite te ontdekken op welke
gids te zijn. ‘Het is een uitdaging om aan te sluiten bij de mogelijkheden van
leefgebieden nu de belangrijkste knelpunten liggen. We nemen er veel tijd
de doelgroep en een balans te vinden tussen zelfredzaamheid en het bieden
voor om daar in een gesprek met de cliënt achter te komen.’
van ondersteuning. Dit proberen we zo zorgvuldig mogelijk te doen, op een
In Nieuw-West heeft het Loket drie locaties. Deze zijn elke dag geopend.
dusdanige manier dat het de oudere migrant niet afschrikt.’
Mensen hoeven geen afspraak te maken, ze kunnen zo binnen lopen. Ze
kunnen ook bellen of e-mailen. Er zijn drie baliemedewerkers en vijf adviseurs, 1 Kelderman, N., De Wmo en oudere migranten. Een verkenning in de G4. Pharos, 2011, p. 11

van het Loket in dit stadsdeel.

Nieuwe ontwikkelingen

Het Loket is betrokken bij twee nieuwe ontwikkelingen in Nieuw-West
die mogelijk gunstig uitpakken voor oudere migranten:
1) Eén loket voor zorg, welzijn, participatie en inburgering. De
verschillende sociale loketten die er nu zijn worden binnenkort
samengevoegd, zodat bewoners van het stadsdeel hun hulpvragen
op een en dezelfde fysieke locatie kunnen stellen.
2) De aanpak ‘Samen doen’ die enkele maanden geleden is gestart.
Buurtteams bestaande uit professionals van verschillende instanties
zullen bewoners in een kwetsbare situatie – waaronder oudere
migranten – gaan bezoeken en adviseren. Het multidisciplinaire en
multi-etnische karakter van de teams garandeert een brede kijk op
de problematiek die er bij bewoners speelt.
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Een multicultureel team
Ouderenwerk bij SEZO

Maryem Benhabbou (45) uit Osdorp is ouderenwerker bij SEZO, de in- cultuur. Dat geldt ook voor drie van de zes ouderenwerkers. ‘Dat is goed, want
stelling die in Nieuw-West verantwoordelijk is voor de maatschappelijke zo’n 80 procent van de cliënten van het algemeen maatschappelijk werk in
dienstverlening. Bij SEZO is het ouderenwerk nu nog gescheiden van
het algemeen maatschappelijk werk. Mensen die 65 jaar of ouder zijn
komen automatisch bij de ouderenwerkers terecht, die gespecialiseerd
zijn in de specifieke problemen van ouderen in de maatschappij. In de
toekomst zullen beide afdelingen worden samengevoegd, met behoud
van de specifieke expertise van deze ouderenwerkers.
Taboe
Maryem werkt sinds 2005 bij SEZO. ‘Toen ik hier kwam werken viel me op
dat relatief weinig oudere migranten zich bij ons aanmeldden. In de loop der
jaren zag ik dat veranderen. Ook veel Turkse en Marokkaanse vrouwen hebben
tegenwoordig een baan, en hebben naast werk en huishouding niet veel tijd
om dingen voor hun ouders te doen. Ze willen een deel van de zorg aan hun
ouders graag uitbesteden aan professionals en proberen dat bespreekbaar te
maken in de familie. Ik zie bij veel gezinnen dat het taboe op de hulpverlening
aan het verdwijnen is.’ De kinderen van oudere migranten komen naar
voorlichtingsbijeenkomsten die SEZO in samenwerking met andere instanties
organiseert, en vertellen daarover aan hun ouders. Zij melden hun vader
of moeder ook vaak aan bij het ouderenwerk. Via de cursus Lichte Dagen,
Donkere Dagen, die Maryem samen met Prezens geeft, zijn ook verschillende
vrouwen terechtgekomen bij het ouderenwerk en het maatschappelijk werk.

Veranderde maatschappij
In de loop der jaren is het personeelsbestand van SEZO kleurrijker geworden.
Drie van de tien maatschappelijk werkers hebben wortels in een andere

Nieuw-West is van allochtone afkomst. Het gaat niet alleen om de taal, maar
vooral om de herkenbaarheid voor de cliënten, het gevoel van vertrouwen.
En ook dat er adviezen gegeven worden die passen bij de mensen.’ Bij het
ouderenwerk is het percentage migrantencliënten in de laatste jaren hoger
geworden, maar het is nog geen afspiegeling van de bevolking in de wijk.
Maryem schat dat zes van de tien klanten van Nederlandse afkomst zijn. Dat
heeft vooral met de leeftijdsopbouw te maken: de autochtone bevolking
is sterk aan het vergrijzen. Aan de andere kant neemt het aantal oudere
migranten nu ook snel toe.
De ouderenwerkers hebben bij oudere migranten vaak meer tijd nodig om
uit te leggen hoe de regels zijn en waar mensen wel of niet recht op hebben.
‘Veel mensen volgen het nieuws niet, lezen geen kranten, spreken slecht
Nederlands. Ze hebben niet meegekregen dat Nederland erg veranderd is wat
regels en rechten betreft. Met een schok komen ze daar achter.’
Ook autochtone ouderen hebben overigens moeite met de veranderde
maatschappij, benadrukt Maryem. Vaak hebben die voldoende inkomen, maar
kloppen toch bij SEZO aan voor hulp bij bijvoorbeeld de belastingaangifte.
‘Dat doen we nu niet meer, voor 25 euro kun je iemand inhuren die dat voor
je doet. Ouderen hebben daar soms veel moeite mee. Ze zeggen: ‘Alles wordt
ons ontnomen, de overheid wil alleen maar op ons bezuinigen.’’

Gezondheid, geld en relaties
De meeste mensen die bij het ouderenwerk komen hebben
gezondheidsproblemen. Ze zijn chronisch ziek en hebben daardoor
bijvoorbeeld problemen gekregen met de mobiliteit. Ze komen met vragen als:
Heb ik recht op een scootmobiel en hoe vraag ik die aan? Of: Mijn vader is erg
vergeetachtig, wordt hij misschien dement? Ook hebben ouderen veel vragen

over aanpassingen in huis bij handicaps. En over financiën: Ik ga verhuizen, kan
ik een verhuiskostenvergoeding aanvragen?
Oudere migranten komen niet snel met relatieproblemen, ook al kunnen die
heel ernstig zijn, aldus Maryem. ‘Bij het algemeen maatschappelijk werk is dat
anders; jongere mensen, ook migranten, bespreken daar wel hun problemen
met de partner of de kinderen.’
Maryem en haar collega’s zien veel leed bij oudere migranten. Soms komt
iemand voor praktisch advies en dan blijkt bij doorvragen dat die persoon
grote problemen heeft. Het gaat vaak om kinderen waarmee het mis is
gegaan. ‘Ik sprak onlangs met een oudere vrouw. Haar zoon was net uit de
gevangenis. Hij had veel schulden, rookte wiet, had geen inkomen. Ze was
wanhopig. Maar ik kon niet veel voor haar doen; die jongen moet echt zelf
naar ons toekomen. Ouders kunnen dit soort problemen natuurlijk niet zelf
oplossen. De ellende blijft vaak bestaan, maar wij leren mensen hoe ze daar
beter mee om kunnen gaan.’
In de cursus Lichte Dagen, Donkere Dagen ligt de nadruk ook op coping.
Maryem vraagt deelneemsters die dit soort problemen met hun kinderen
hebben altijd hoe zij daarmee omgaan, of ze die problemen met hun kind
bespreken. Maar ook of zij iemand anders hebben met wie zij over hun
problemen praten. ‘Veel van die vrouwen in de cursus zijn tussen de 50 en 65
jaar, maar lijken wel 80. Zo veel leed hebben ze meegemaakt. We stimuleren
vooral dat ze leuke dingen blijven doen, gaan wandelen of iets ondernemen
met een vriendin. Vaak vergeten die vrouwen zichzelf en zo raken ze in een
depressie.’

Eigen kracht
De laatste jaren draagt de overheid actief de visie uit dat mensen zelf de
regie over hun eigen leven moeten nemen. Deze visie wordt onder andere
weerspiegeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten,

welzijnsinstellingen en professionals kregen met de invoering van de Wmo in
2007 de opdracht op een andere manier te gaan werken. De werkwijze van
SEZO-medewerkers als Maryem is de afgelopen jaren daardoor ingrijpend
veranderd. ‘Voorheen gingen wij heel ver in onze begeleiding. We hielden
bijvoorbeeld de administratie bij voor kwetsbare mensen, die geen kinderen
hadden of niet over mantelzorg konden beschikken. Dat mag nu niet meer,
het gaat tegenwoordig om kortdurende hulpverlening. Ik zie op zich wel iets
in dat eigen-kracht-concept, maar wat als mensen weinig kracht hebben, zeer
kwetsbaar zijn? Dat is voor ons heel moeilijk.’
Maryem en haar collega’s proberen bij al hun oudere cliënten – autochtonen
en allochtonen – die eigen kracht aan te boren. Bij autochtone ouderen merkt
zij vaak dat die hun kinderen liever niet willen lastigvallen met praktische
zaken. Het is een taboe in Nederland om je kinderen in te schakelen, zegt ze.
‘Dan probeer ik dat bespreekbaar te maken. Ik haal de kinderen erbij en dan
blijkt vaak dat ze best dingen voor hun ouders willen doen. De keerzijde van
de medaille is natuurlijk wel dat er op die manier meer op de schouders van de
mantelzorgers terechtkomt. En dat er dan sprake kan zijn van overbelasting.’

Een beter bereik
Sinds een paar jaar is Maryem actief betrokken bij Kleurrijke Dagen. Het feit dat
bij de bijeenkomsten verschillende thema’s worden behandeld, spreekt haar
erg aan. ‘Die bijeenkomsten zijn altijd heel leerzaam. Ik blijf zo op de hoogte
van nieuwe wet- en regelgeving, van de landelijke overheid maar ook van de
gemeente.’ Het contact met andere organisaties in het netwerk vindt ze erg
belangrijk. Dat ze weet welke instelling wat doet voor oudere migranten,
en wie ze daar kan bellen. Ze is ervan overtuigd dat het bereik van oudere
migranten door SEZO nog verbeterd kan worden door meer contacten met
andere organisaties. Maryem hoopt daarom dat Kleurrijke Dagen nog lang
blijft bestaan.
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Een eigen plek
Marokkaanse vrouwengroep in Osdorp

de deur uitkwamen voor een bezoek aan de huisarts of aan
de moskee. En dat medicijnen wel enige verlichting konden
brengen, maar hun isolement of onvrede niet oplosten. De
projectgroep stelde in overleg met deze huisarts voor dat
zorgconsulente Khadija Outmal een aantal oudere vrouwen
zou uitnodigen voor een serie voorlichtingsbijeenkomsten over
onderwerpen die hen aanspraken. De zorgconsulente werkte
op dat moment zowel bij het gezondheidscentrum1 als bij
Prezens.

Herkenning

Donderdagmiddag 24 november 2011. Het is druk in de Marokkaanse salon in buurthuis Osdorp. Zo’n twintig Marokkaanse vrouwen tussen de 50 en 70 jaar oud zitten
op de lange banken. Dicht tegen elkaar aan, want de ruimte is eigenlijk te krap voor
zo veel vrouwen. Ze luisteren naar wethouder Jesse Bos, die samen met een ambtenaar van het stadsdeel op bezoek is. Marokkaanse thee en schalen met koekjes staan
klaar voor de visite. De vrouwen hopen dat de wethouder hun probleem kan oplossen:
ze verliezen hun ontmoetingsruimte omdat Buurthuis Osdorp wordt gesloten. Waar
moeten ze nu heen?
Ruimte voor ontmoeting
Wethouder Bos vraagt de vrouwen wat zij willen. ‘Een eigen
plek, waar wij elkaar kunnen ontmoeten’, is het eensluidende
antwoord. De wethouder vraagt door, of zij niet meer willen,
zoals sport, taalles of computerles. Ze kunnen naar Vrouw en
Vaart, het vrouwencentrum van Nieuw-West. Daar zijn veel
mogelijkheden voor vrouwen, en iedereen kan daar doen wat
zij wil. Het is belangrijk dat vrouwen zich ontwikkelen, zegt de
wethouder. Een vrouw reageert: ‘Sommigen van ons gaan al
naar sport of taalles, maar we willen niet allemaal apart ergens
heen, we zoeken juist iets voor ons samen.’ Aan het eind
van het gesprek zegt Jesse Bos toe dat er een andere ruimte
komt, ergens in Osdorp. Die ruimte is inmiddels gevonden in
buurthuis De Aker, nu Huis van de Wijk geheten.

Isolement en onvrede
Het is ruim vier jaar geleden dat de Marokkaanse
vrouwengroep ontstond, dankzij project Kleurrijke Dagen.
Een van de huisartsen van Gezondheidscentrum Osdorp –
een vrouw die zelf ook Arabisch spreekt – merkte op dat
Marokkaanse vrouwen vaak bij haar kwamen met pijnklachten,
en dat deze klachten niet overgingen. Ze vermoedde dat veel
van deze vrouwen een klein sociaal netwerk hadden en alleen

Uit het patiëntenbestand van de huisarts werden dertig
vrouwen tussen de 55 en 80 jaar geselecteerd. Zij kregen een
uitnodigingsbrief en een telefoontje van de zorgconsulente
met extra uitleg over de bijeenkomsten. Ondanks de
toelichting dachten velen dat ze bij de dokter moesten
komen. Ze zaten onwennig bij elkaar die eerste keer. Maar
de bijeenkomst over ouder worden in Nederland riep veel
herkenning en emoties op. Zij wilden graag een vervolg.
En zo begon Khadija een reeks voorlichtingsbijeenkomsten
over gezondheid en ouder worden voor oudere Marokkaanse
vrouwen. In het begin kwamen de vrouwen vaak te laat, of
zij vergaten de afspraak. De meesten hadden geen agenda,
of konden niet lezen of schrijven. Zij waren ook niet gewend
aan bijeenkomsten op een vast tijdstip. Zij vroegen Khadija
hen vlak van tevoren op te bellen om hen eraan te herinneren.
Khadija deed dat totdat het niet meer nodig was.

Hulp
Tijdens de bijeenkomsten horen de vrouwen dingen die zij
nooit eerder gehoord hebben: over het menselijk lichaam,
over ziekten zoals diabetes, depressie en dementie, over
ouderenzorg, maar ook over opvoeding en familierelaties in
Nederland. Ook de vrouwen zelf komen aan het woord en
hun zorgen komen ter sprake. Verschillende vrouwen zijn
gescheiden of weduwe. Ze hebben veel moeite met alle
folders, brieven en formulieren in het Nederlands die zij niet
kunnen lezen. Een beroep doen op de kinderen kan niet altijd
en vinden zij ook bezwaarlijk. Die hebben hun eigen leven en
kunnen niet altijd klaarstaan voor hun moeder. Veel vrouwen
tobben met chronische ziekten. Bijna allemaal hebben ze
ouderdomsdiabetes.
Er zijn ook veel sociale problemen. Een vrouw maakt zich
grote zorgen over haar zoon die schizofrenie heeft. Een
andere vrouw is in paniek omdat haar man haar plotseling
heeft verlaten en met een andere vrouw is getrouwd. Weer

een andere vrouw kan niet slapen door de enorme schulden
die haar man heeft gemaakt, maar waarvan zij de helft moet
terugbetalen. Veel problemen zijn complex en niet direct
oplosbaar, maar soms zijn er mogelijkheden tot hulp waar
de vrouwen niet van wisten. Via Khadija komen vrouwen
terecht bij het ouderenwerk van SEZO en krijgen zij hulp bij de
administratie, financiële problemen of woningaanpassingen.

Kennismaking
Al snel na de oprichting werden er ook andere activiteiten
georganiseerd. Zo kwam er op verzoek van enkele
deelneemsters een excursie naar een woonzorgcentrum voor
ouderen. Sommige vrouwen waren van tevoren sceptisch,
‘dat was echt iets voor Nederlanders die hun ouderen
wegstoppen’, maar de nieuwsgierigheid won. Er gingen
vijftien vrouwen mee. En wat ze daar zagen was boven
hun verwachting: sommigen wilden er meteen wel een
appartement huren.
Ook kwamen er ontmoetingen met Nederlandse ouderen. Dit
kwam voort uit opmerkingen van de Marokkaanse vrouwen
dat zij zich niet meer gewenst voelden in de buurt. Vroeger
waren Nederlanders aardiger tegen hen. Zo ontstond het
plan een ontmoeting met oudere Nederlandse vrouwen in
Osdorp te organiseren. Een leidinggevende van Osira wist
een volksdansgroep van 65-plus-vrouwen te motiveren voor
de ontmoeting. Vooraf was er enige schroom en weerstand
van beide kanten. Maar de manier waarop de Marokkaanse
vrouwen de Nederlandse vrouwen ontvingen brak het ijs.
Ze waren zo hartelijk en gastvrij en hadden zo veel lekkers
klaargemaakt, dat de sfeer meteen goed was. Met hulp van
een tolk werd gesproken over het huishouden in Nederland en
in Marokko, en er was veel herkenning – vooral over hoe het
in Nederland vroeger was. Toen er Marokkaanse muziek klonk,
werd er spontaan gedanst, en de Nederlandse vrouwen deden
mee.
Een tweede ontmoeting volgde op uitnodiging van de
Nederlandse vrouwen. Het onderwerp ‘hoofddeksels’ werd
besproken, en alweer bleken de verschillen minder groot dan
gedacht. Ook in Nederland droegen vrouwen vroeger vaak een
hoofddoekje of een hoed.

Nieuwe familie

Sinds eind januari 2012 zijn de vrouwen elke
donderdagmiddag te vinden op hun nieuwe locatie. Naast
een vaste kern komen er ook steeds nieuwe vrouwen bij, die
over de groep hebben gehoord. Een van de vrouwen, met
duidelijke leiderschapskwaliteiten, is contactpersoon van de
groep geworden. Zij vertelt dat zij de vrouwengroep niet meer
kan missen. ‘We zijn als familie voor elkaar. Wij helpen elkaar
en hebben elkaar nodig. We hebben veel problemen en zien
soms geen uitweg, maar op donderdagmiddag zijn we vrolijk.
We zien ernaar uit. We leren veel van Khadija en de anderen,
we praten en vergeten even onze zorgen.’
Ook op andere dagen is er contact tussen de vrouwen. Ze
vangen elkaar bij toerbeurt op, brengen elkaar eten, bellen
Met subsidie van het Oranje Fonds maakten de Marokkaanse
elkaar, of schakelen hun kinderen in om iemand in nood met
en de Nederlandse vrouwen samen een excursie naar het
de auto te kunnen vervoeren. Een nieuw netwerk opbouwen
Openluchtmuseum in Arnhem. Enkele Marokkaanse vrouwen
gaat niet vanzelf, en vraagt vaak ondersteuning van zorg- of
zagen voor het eerst weilanden met koeien. Ze waren in al hun welzijnsorganisaties. Maar als het er eenmaal is levert het de
jaren in Nederland nog nooit buiten Amsterdam geweest.
vrouwen – en de samenleving – veel op.

1 Per 1 januari 2010 bestaat de functie
zorgconsulent in de eerste lijn in
Amsterdam niet meer.
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Khadija
naam:
geboren:
		
opleiding:
		
in Nederland sinds:
burgerlijke staat:
		
werk en inkomen:
		
		

Khadija
1949 in Kenitra, Marokko,
als tweede kind van zes
lagere school en
drie jaar middelbare school
1978
gescheiden, twee volwassen
dochters, één kleinzoon van 16
kamermeisje en
schoonmaakster tot 1998;
daarna afgekeurd, WAO

‘Ik kan nu overal heen’
Ik ben al 34 jaar in Nederland. Op mijn
zestiende trouwde ik in Marokko. Mijn man
had werk in Nederland, maar ik bleef daar.
We kregen twee dochters, en toen zijn we
gescheiden, hoewel we dat beiden niet
wilden. Het kwam door zijn familie. Ze wilden
dat hij met zijn nichtje zou trouwen en haar
mee zou nemen naar Nederland. Ons huwelijk
had geen kans.
Eerst werkte ik in een bedrijf voor autogordels
in Amsterdam Zuidoost, maar dat ging al
gauw failliet. Daarna kreeg ik een baan in het
Burgerziekenhuis als kamermeisje. Nadat dat
ziekenhuis naar Almere was verhuisd, ben ik
als schoonmaakster op Schiphol gaan werken;
ik maakte vliegtuigen schoon. Het was een
fulltime baan, ik moest heel vroeg op om alles
klaar te maken voor mijn twee kinderen. Ze
gingen zelf naar school met een sleutel om
hun nek, en na school waren ze alleen thuis
totdat ik ’s avonds terugkwam. Dan moest ik
nog koken en thuis voor alles zorgen. Om acht
uur gingen we alle drie naar bed; we waren
moe en moesten weer vroeg op. Na negen
jaar ging het niet meer. Mijn knieën en rug
waren versleten. Ik werd afgekeurd.
Ik kan me goed redden in Nederland.
Dankzij mijn werk spreek ik Nederlands. Ik

heb een zuster in Amsterdam en een broer
in Purmerend, en ik heb veel steun van hen
gehad. Mijn oudste dochter woonde tot vorig
jaar bij mij in huis, met haar man en baby.
Ze zijn in maart verhuisd naar Purmerend.
Nu woon ik met mijn kleinzoon van 16. Hij
noemt mij mamma. Het is een te lang verhaal
waarom ik al vanaf zijn geboorte voor hem
zorg. Het is tot nu toe goed gegaan, maar nu
wordt het moeilijker. Hij wordt opstandiger en
wil zijn eigen gang gaan.
Hoe ik mijn dagen doorbreng? Ik ben veel
thuis en kijk tv. Als ik me goed voel, ga ik op
vrijdag naar de moskee, maar vaak ben ik te
moe en blijf ik thuis. Een keer in de maand
zie ik Marokkaanse vrouwen uit Amsterdam
Oost. Ik heb hen leren kennen toen ik nog
maar net in Nederland was. Ik zag een folder
met een aankondiging van een vrouwenfeest
in een buurthuis in Oost. Het was ver weg
want ik woonde in Osdorp, maar ik ben
er toch heen gegaan en heb daar andere
Marokkaanse vrouwen leren kennen. We zijn
in contact gebleven, en nu zijn we een groep
van twintig. We komen om beurten bij elkaar
thuis.
Sinds kort ga ik ook weer naar de
vrouwengroep in Osdorp.1 Ik kom er
vooral voor de voorlichting; ik heb veel van

Khadija geleerd. Toen de groep van het
gezondheidscentrum naar buurthuis Osdorp
verhuisde, kon ik niet meer komen. Zo ver
kon ik niet lopen. Ik heb last van mijn hart
en ben diabetespatiënt. Ook heb ik ernstige
astma en reuma. Na een paar passen lopen
piepte en hijgde ik en werd ik helemaal blauw.
Maar sinds de groep in buurthuis De Aker
bij elkaar komt, ben ik weer gegaan. En met
mijn scootmobiel is het nu nog makkelijker.
Mijn dochter heeft die voor mij geregeld. Het
duurde lang, maar sinds februari vorig jaar
heb ik hem. Daarvoor kwam ik mijn huis niet
meer uit. Maar nu kan ik overal heen.
Ik heb maar één grote zorg, dat is mijn
gezondheid. Ik ben door de insuline heel dik
geworden, wel tien kilo zwaarder. Ik hoorde
dat er een ander soort insuline was en heb
aan de internist gevraagd of ik die kon krijgen.
Maar dat is een heel duur medicijn. Ik mocht
het middel krijgen als ik eerst tien kilo zou
afvallen. Met hulp van een diëtiste van het
Slotervaart Ziekenhuis is dat gelukt. Nu heb
ik die nieuwe insuline. Afgezien van mijn
gezondheid gaat het goed met mij. Ik ben
tevreden met mijn leven in Osdorp. Ik heb
hard moeten vechten in mijn leven, maar het
is niet voor niets geweest.
1 Zie het voorgaande artikel.
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Ondersteuning van
informele zorgverleners
CABO voor oudere migranten

Stichting CABO voor oudere migranten is tien jaar geleden opgericht universele problemen. Die hangen samen met ergens terechtkomen waar je
door de Gemeente Amsterdam en de toenmalige Adviesraden Minder- moet proberen te wortelen, terwijl je het land waar je vandaan komt altijd

blijft meedragen in je hart.’ Hoewel de sociaaleconomische situatie van
bijvoorbeeld Zuid-Europeanen mogelijk beter is dan die van oudere Turken,
instellingen voor zorg- en welzijn in Amsterdam. Wendela Gronthoud Marokkanen en vluchtelingen, kampen zij wel degelijk met eenzaamheid en
(54) is indertijd door de initiatiefnemers gevraagd om CABO op te zet- isolement, en weten zij niet altijd welke voorzieningen er voor hen beschikbaar
ten. De organisatie is gevestigd in een rustig hofje aan de Keizersgracht. zijn. Ook worstelen velen met de Nederlandse taal.

heden om een brug te slaan tussen netwerken van oudere migranten en

Voordat zij bij CABO ging werken, was Wendela projectleider van het

Cement van de samenleving

eerste project voor oudere migranten in Amsterdam. Dit was onderdeel Wat voor de kleinere taalgroepen nog lastiger is, stelt Wendela, is dat er
van een landelijk project – Waardig oud worden In Nederland (WIN) – meestal geen professionele hulpverleners bij reguliere instanties te vinden
dat eind jaren negentig in vier steden werd uitgevoerd.
Kleine taalgroepen
In de beginjaren van CABO was het vooral pionieren, zegt Wendela. ‘Ik
vind het bijzonder dat ik aan de wieg heb mogen staan van een aantal
voorbeeldprojecten als De Hudsonhof.’ De Hudsonhof is een multicultureel
centrum voor alle ouderen, met ontmoetingsruimtes voor verschillende
etnische groepen en collectieve voorzieningen zoals een kleine fitnessruimte
en een wasruimte. Ook is er een speciale woongroep voor Surinaamse
ouderen, Wi Makandra.
‘Wij vinden het van belang om niet alleen te focussen op de grote groepen,
maar ook op ‘kleinere’ taalgroepen zoals Italianen, Spaanstaligen, oudere
vluchtelingen en Chinezen. Bij elkaar vormen zij een behoorlijk grote groep
ouderen. Alle migranten van de eerste generatie kampen in zekere zin met

voorkomen dat dat afbrokkelt, is het nodig hun rol te versterken en te zorgen
voor tijdige vervanging. ‘Daarom zijn we blij dat we samenwerken met
de Vrijwilligersacademie, die ook in dit hofje gevestigd is. Samen met hen
ontwikkelen we nu een trainingsaanbod voor mensen die op vrijwillige basis
oudere migranten helpen. Ze zijn heel gemotiveerd, maar ze weten ook niet
altijd hoe de samenleving precies in elkaar zit. De training en ondersteuning
van vrijwilligers die zich inzetten voor oudere migranten is een belangrijk
speerpunt voor ons.’

zijn die hun taal spreken. Al hun verenigingen zijn vrijwilligersorganisaties en
hebben geen geld om beroepskrachten aan te trekken. En die afhankelijkheid
van vrijwilligers heeft enkele belangrijke nadelen. ‘Wij werken al heel
lang samen met Antonio Cogoni, een van mijn helden. Antonio gaat bij
geïsoleerd geraakte oudere Italianen langs, helpt hen met brieven en
verleent hand- en spandiensten. Omdat de groep Italianen in Amsterdam
klein is en informeel georganiseerd, kan hij geen beroep doen op een groter
georganiseerd verband.’ Waarmee Wendela bedoelt dat als Antonio er om
welke reden dan ook mee stopt, deze vorm van informele zorg ook ophoudt
te bestaan. Behalve huisbezoeken afleggen, begeleidt Antonio, die de 65
ruim gepasseerd is, zijn cliënten naar het ziekenhuis of naar instanties als
de politie of de woningcorporatie. Ook geeft hij, in samenwerking met
professionals, voorlichting over gezondheid en financiën. Vrijwilligers als
Antonio zijn het cement van de samenleving, betoogt Wendela. Om te

Samen doen
Wendela gelooft sterk in samen doen. CABO is onder andere betrokken bij
Kleurrijke Dagen, maar ook bij WoonSaem (Kenniscentrum Gemeenschappelijk
Wonen Oudere Migranten – www.woonsaem.nl). CABO was medeinitiatiefnemer van Foe Ooi Leeuw, het eerste grote woonproject (54
woningen) voor Chinese ouderen in Zuidoost. Een tweede project voor
Chinese ouderen in Amsterdam Oost wordt eind 2013 opgeleverd. Binnen de
zogeheten Manifestgroep18 werkt CABO aan verdere interculturalisatie van
de ouderenzorg. De naam slaat op het manifest dat dit netwerk van negen
organisaties eind vorig jaar heeft ingediend bij de gemeente in respons op
de voorgenomen Wmo-nota 2012-2016. ‘Een van de deelnemers, Kuria, dat
palliatieve zorg verleent, zou misschien wel iets voor oudere migranten in
de laatste levensfase kunnen betekenen, maar van beide kanten is er weinig
kennis – bij Kuria over oudere migranten en bij oudere migranten over
hospices. Er zijn ook instellingen die veel expertise hebben in de organisatie
van vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld het maatjesproject van Stichting De

Regenboog. Daar kunnen migrantennetwerken veel van leren. Ik ben altijd aan
het onderzoeken hoe je dit soort expertise met elkaar kunt delen.’

Gemeentelijk beleid
CABO is een stedelijke organisatie die wordt gefinancierd door de Dienst
Wonen, Zorg en Samenleving van de gemeente. De activiteiten van CABO
moeten dan ook passen bij het gemeentelijk beleid. Het gaat bij de trainingsen ondersteuningsactiviteiten voor vrijwilligers natuurlijk om het versterken
van de eigen kracht van informele zorgverleners. En dat past prima binnen de
filosofie van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Toch maakt Wendela
zich zorgen over een te strikte uitvoering van de Wmo. ‘Er is niets op tegen om
op zoek te gaan naar talenten en vaardigheden die nog niet zijn aangeboord.
Die kun je ook tegenkomen bij oudere migranten. Maar de mensen die echt
niet mee kunnen komen – en dat geldt toch voor een deel van de oudere
migranten – die hebben een steuntje in de rug nodig. Informele zorgverleners
kunnen tot op zekere hoogte een belangrijke rol spelen, maar ze moeten
daarbij wel worden ondersteund. Ook aan de informele zorg zitten immers
grenzen.’
1 De Wmo-manifestgroep bestaat uit: CABO, Cliëntenbelang Amsterdam, De Omslag, De

Regenbooggroep, Gilde Amsterdam, Kuria, Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam, Sensoor
Amsterdam en de Vrijwilligersacademie.
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Een nieuwe familie
Dagbesteding voor Turkse ouderen

bestaat. Voorlichter Ali Riza Sariyildiz attendeert cliënten van
Prezens eveneens op de mannengroep. Ali Riza heeft zelf
al diverse themabijeenkomsten en cursussen gegeven, en is
vertrouwenspersoon van de Turkse ouderen geworden. Ze
bellen hem op als ze in nood verkeren en niet weten waar
ze terecht kunnen. Hij helpt hen dan de juiste persoon of
instantie te vinden.

zonder familie. Hier vormen we een nieuwe familie. Als een
van ons er niet is, dan missen wij hem en dan bellen we hem
op om te horen wat er aan de hand is. Het is jammer, maar
het lukt niet om goed contact te maken met Nederlanders.
We zeggen alleen ‘dag’ tegen onze buurman en hij zegt ‘dag’
terug.’

Werken aan tolerantie
Elke woensdagochtend zijn enkele Turkse oudere mannen al voor tienen in woonzorg- Depressie en eenzaamheid
centrum De Drie Hoven in de weer. Ze zetten koffie en thee klaar en zorgen dat alles in Een van de mannen vertelt: ‘We hebben de afgelopen jaren
orde is voor de mannengroep. Een voor een komen de mannen binnen en gaan ze zitten aan de lange tafel. Ze begroeten elkaar met een handdruk en drinken samen koffie.
Ze beschouwen de ruimte die De Drie Hoven beschikbaar heeft gesteld als hun eigen
plek. In de kasten bewaren ze hun spullen en aan de muur hangt een kaart van Turkije.
De dagbesteding heet ‘Ikinci bahar’, oftewel ‘tweede lente’. Een van de mannen merkt
op: ‘Het zou eigenlijk tweede herfst moeten heten, want onze bladeren vallen al af, we
worden oud.’
Kennismaken met Osira
De dagbesteding is zes jaar geleden opgezet vanuit
OsiraGroep (nu: Osira Amstelring). Het idee was een
voorziening te creëren voor Turkse ouderen in Nieuw-West,
zodat zij in contact konden komen met deze zorgorganisatie.
Mochten zij ooit meer hulp nodig hebben, dan zouden zij
de weg makkelijker weten te vinden. Een vrouwelijke Turkse
coördinator maakte een programma en wist een aantal Turkse
ouderen – mannen en vrouwen – te interesseren voor de
dagbesteding. In het begin konden zij er de hele woensdag
terecht: voorlichting in de ochtend, daarna een broodmaaltijd,
en ’s middags fitnessen. Nu is het programma iets afgeslankt:
er is geen fitness meer. Daar was te weinig belangstelling
voor, aldus Edith Pelgrim, de huidige coördinator van de
dagbesteding. Er is nu wel een aparte vrouwengroep met
tien tot twaalf leden, op de maandagochtend. Zij maken van
dezelfde ruimte gebruik en krijgen ook voorlichting.
De mannengroep heeft vijftien tot twintig leden. Er komen
regelmatig nieuwe mannen bij en er haken ook weer mannen
af. Er is geen indicatie nodig; iedereen die ouder is dan 50 jaar
kan er terecht. De mensen horen van elkaar dat Ikinci bahar

van alles geleerd, ook over dingen waar we niets vanaf
wisten. Soms komt er iemand van Agis langs, dan komen
er wel twintig mannen. Als het over geld gaat, is er veel
belangstelling. Maar over gezondheid willen we ook veel
weten. We hebben allemaal lichamelijke klachten, maar
we hadden geen idee hoe ons lichaam werkt. We hadden
bijvoorbeeld nog nooit van een prostaat gehoord. We durven
hier over dingen te praten waar we anders nooit over praten.
We hebben ook een cursus gehad over stress en depressie.’
Veel mannen hebben last van depressieve klachten. Ze
voelen zich eenzaam en nutteloos. Vooral voor mannen die
weduwnaar of gescheiden zijn valt het leven vaak niet mee.
Ze zijn er open over. ‘We hebben niet veel te doen. Elke dag is
voor ons hetzelfde. Boodschappen doen en naar de moskee.
En elke dag die post. Als er een brief door de bus valt, krijg
ik meteen hoofdpijn. Ik begrijp die brieven niet, ik kan de
formulieren niet invullen. Soms vragen we het aan onze
kinderen, maar die zijn er niet altijd, en de buurman snapt
het vaak ook niet. Dan gaan we naar een maatschappelijk
werker. Dat levert veel stress op. In Turkije heb je nauwelijks
post en ben je van die stress verlost. Maar als je terugkomt in
Nederland ligt er weer een hele stapel brieven.’
Een van de mannen verzucht dat hij liever definitief terug zou
gaan naar Turkije, omdat hij zich daar veel beter voelt. Maar
zijn vrouw wil niet terug vanwege de kinderen. Niet iedereen
deelt zijn droom. ‘In Nederland zijn we allochtonen, maar in
Turkije worden we ‘allemand’ [Duitsers] genoemd, daar horen
we ook niet meer thuis.’ ‘De mannen zijn eenzaam’, bevestigt
Edith Pelgrim. ‘Je ziet het verdriet in hun ogen. Ze vertellen
het me niet, maar ik kan het zien.’ De mannen zelf zijn erg blij
met deze plek. ‘Kijk,’ zegt een van hen, ‘we komen uit Turkije,

Woonzorgcentrum De Drie Hoven heeft nog weinig
allochtone bewoners. Edith denkt dat de hoge huur van
de appartementen een belemmering is voor veel oudere
migranten. Alleen op de revalidatieafdeling zijn af en toe
Turkse of Marokkaanse patiënten te vinden. Sommigen nemen
deel aan de reguliere dagbehandeling voor mensen die naast
dagbesteding ook medische ondersteuning nodig hebben,
bijvoorbeeld na een verblijf in het ziekenhuis. Van de 45
deelnemers in de dagbehandeling zijn er op dit moment vijf
van allochtone herkomst (uit Marokko, Turkije, Pakistan en
India).
‘Het is niet makkelijk voor hen contact te leggen met de
Nederlandse ouderen,’ zegt Edith, ‘ook al begrijpen ze wel
een beetje Nederlands. In het begin kwam de hele familie
van de Marokkaanse man mee. Maar dat kan natuurlijk niet,
daar zijn we hier niet op ingesteld. Dat heb ik uitgelegd en
nu komen ze niet meer.’ Edith let erop of de mensen goed
met elkaar omgaan. ‘Een keer was er onenigheid en maakte
een Nederlander een racistische opmerking. Ik heb gezegd:
‘We zitten hier allemaal in hetzelfde schuitje, ieder heeft zijn
beperkingen. We zijn hier om te revalideren en we hebben
elkaar nodig. Let goed op degene die naast je zit en bied hulp
als dat nodig is.’ Nu zie je daar een Hollander een Turkse man
helpen met eten.’

Wensen voor de nabije toekomst
Osira wil de dagbesteding voor Turkse ouderen graag
behouden, maar het valt niet mee er financiering voor te
vinden. De afgelopen twee jaar is de dagopvang uit de Wmo
bekostigd, maar dit jaar is de subsidie niet toegekend. Er is nu
geen geld voor extra activiteiten, zoals Nederlandse taalles of
computerlessen, en het ziet ernaar uit dat de Turkse ouderen
binnenkort ook hun lunch zelf moeten betalen. Maar Edith

benadrukt dat Osira de ruimte voorlopig beschikbaar blijft
stellen. En ze blijft op zoek naar extra financiële middelen.
Hoewel de Turkse ouderen van Ikinci bahar veel vrijheid krijgen
een eigen programma te bedenken valt dat in de praktijk
niet mee. Een van de mannen: ‘Ik zie wel dat Nederlanders
beter georganiseerd zijn, dat ze verenigingen hebben en
subsidie krijgen. Zo krijgen ze veel voor elkaar. Dat lukt ons
niet. We zijn hier lang geleden naartoe gehaald, hebben hard
gewerkt om geld te verdienen en we hebben Nederland mee
helpen opbouwen. Nu zijn we oud en hoop ik dat ze ons niet
afdanken. We zouden graag nog wat leuke dingen doen, wat
genieten van het leven, want het is onze laatste fase. We
zouden ook graag wat meer willen zien van Nederland, maar
daar is geen geld voor. We worden ieder jaar ouder en dat
maakt ons ongerust. Hoe zal de toekomst eruit zien? Hoe lang
kunnen we nog zelfstandig blijven wonen? Hoe lang kan ik die
59 treden naar mijn woning nog op en af?’
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Vertrouwen winnen
De aanpak van Amira

Veel thuiszorginstellingen in de grote steden stellen zich de vraag hoe nummer van Osira Amstelring hoeven te bellen. Ze komen direct bij mij
zij hun zorg en dienstverlening beter kunnen laten aansluiten bij de ou- terecht, waardoor snel een vertrouwensband ontstaat.’
dere migranten. Deze ouderen vormen een moeilijk te bereiken doel-

Ambassadeurs
groep via de reguliere kanalen. En ze vinden het vaak moeilijk om hun In het begin startte Mbarka met inloopochtenden, maar dat werkte niet.
hulpvraag duidelijk te formuleren. Niet-westerse ouderen, met name ‘Uiteindelijk ontdekte ik dat de beste manier om oudere migranten te bereiken
afkomstig uit Turkije en Marokko, maken minder vaak gebruik van de via vertrouwenspersonen is, mensen die in de wijken werken en die de mensen
thuiszorg dan autochtone ouderen. Om meer oudere migranten te be- uit je doelgroep kennen.’ Via deze vertrouwenspersonen (‘ambassadeurs’)

van allochtone afkomst benadert Mbarka nu groepen ouderen en geeft ze

reiken is de Amsterdamse organisatie Osira Amstelring in 2009 een voorlichting over ouder worden in Nederland en de mogelijkheden die er
initiatief voor hen gestart: Amira.
zijn voor ondersteuning. Ze heeft veel hulp gehad van CABO voor oudere
Vertrouwen
Mbarka N’bir (47) is de manager van Amira. In een gezellig ingerichte
ontmoetingsruimte aan de Bos en Lommerweg in Amsterdam gaat zij in
gesprek met buurtbewoners om hulpvragen te inventariseren. Ook geeft
ze voorlichting en advies over verzorging aan huis en/of huishoudelijke hulp
via de thuiszorg. Komt er bij een op de drie autochtone 65-plussers een
thuiszorgmedewerker over de vloer, bij Turken is dat een op de acht en bij
Marokkanen een op de twaalf.1 Een belangrijke reden voor het ondergebruik
van de thuiszorg is dat er binnen de Marokkaanse en Turkse culturen een grote
nadruk ligt op de traditionele zorgplicht van kinderen voor hun ouders. Dat
is ook de ervaring van Mbarka: ‘Veel migranten gaan er nog vanuit dat hun
kinderen ze wel in huis zullen nemen of in ieder geval voor hen zullen zorgen.
Maar ik merk wel steeds meer, zowel bij de jongeren als de ouderen, dat ze
zich er bewust van zijn dat dat ideaal niet altijd haalbaar is.’
Een andere reden dat migrantenouderen minder snel aankloppen bij
de thuiszorg is dat zij er onvoldoende mee bekend zijn. Ze kennen de
mogelijkheden niet en weten vaak niet hoe en waar ze de zorg moeten
aanvragen. Mbarka herkent dit probleem. Het doel van Amira is de thuiszorg
toegankelijker te maken voor oudere migranten in Amsterdam. Door zorg op
maat te bieden. ‘Het grote voordeel van Amira is dat ouderen geen centraal

migranten, een organisatie die haar regelmatig uitnodigt bij verschillende
groepsbijeenkomsten.
Osira Thuiszorg heeft in Amsterdam zo’n 650 huishoudelijke hulpen in dienst,
waarvan meer dan 40 procent van allochtone afkomst is. Amsterdammers
die specifiek om iemand met dezelfde taal of culturele achtergrond vragen
komen bij Mbarka terecht. Zij kijkt dan of ze de desbetreffende cliënt met
een geschikte medewerkster kan matchen. In de ervaring van Mbarka hebben
migrantenouderen er geen moeite mee dat de medische zorg, zoals het
toedienen van injecties of verzorgen van wonden, door iemand gegeven wordt
die hun taal niet spreekt. ‘Iemand komt binnen en is na een kwartier weer
weg. Maar voor de huishoudelijke hulp, iemand die elke week drie uur je huis
schoonmaakt, hebben ze wel een voorkeur. Ze hebben dan liever een Fatima
dan een Frieda.’ Of juist liever geen Fatima, want ook dat komt voor: een
cliënt die bijvoorbeeld psychische problemen heeft en liever niet iemand van
dezelfde achtergrond in huis wil, uit angst voor roddel.
Amira richt zich in principe op alle migranten. Maar omdat Mbarka zelf een
Marokkaanse achtergrond heeft en er in Bos en Lommer veel Marokkanen
wonen, krijgt zij sneller contact met de Marokkaanse bewoners. ‘Maar ik krijg
ook verzoeken van oudere Turken in de wijk die het liefst een Turkssprekende
thuiszorgmedewerkster willen.’ Vanuit CABO komen er signalen dat ouderen
van bijvoorbeeld Portugese, Kaapverdische of Somalische herkomst ook niet

goed weten hoe de ouderenzorg werkt en problemen hebben met de taal. ‘En
laatst sprak ik met een Indische dame, die aangaf dat ze steeds meer moeite
kreeg met de Nederlandse taal en het fijn zou vinden als ze met haar hulp in
haar eigen taal zou kunnen spreken.’

Overbelaste mantelzorgers
Hoewel de vraag naar thuiszorg onder oudere migranten in Amsterdam nog
gering is, is de zorgbehoefte groot, meent Mbarka. Vrouwen vangen het
grootste deel van de zorg op. Pas als een echtgenote of (schoon)dochter niet
meer voor haar man of vader kan zorgen, ontstaat er een probleem. Veel
vrouwen die eigenlijk hulp nodig hebben, of die hulp bieden als mantelzorger
maar daardoor overbelast zijn geraakt, kennen hun eigen grenzen niet. Ze
hebben geen inzicht in hun eigen kunnen en blijven maar doorgaan. ‘Ze zien
hulp vragen als falen van zichzelf, als eerverlies. Dit zie je vooral bij de Turkse
groep: schoondochters vinden het bijvoorbeeld een eer om de ouders van hun
man te helpen. Het is een cultureel aspect dat hen tegenhoudt om hulp te
vragen.’
Ook de (vermeende) hoogte van de eigen bijdrage kan een reden zijn om geen
thuiszorg aan te vragen. Mbarka: ‘Ik sprak laatst een vrouw met hartproblemen
die moeite had met het huishouden. Haar man vond het in eerste instantie
goed dat we een indicatie voor thuiszorg gingen aanvragen, maar toen hij
hoorde dat er een eigen bijdrage was, besloot hij ineens dat zijn vrouw het
allemaal best aankon.’
Praten over thuiszorg begint wel normaler te worden, merkt Mbarka. Volgens
haar was dit in 2009 bij de start van Amira nog echt nog een taboe. Maar nu,
anno 2012, krijgt zij steeds vaker signalen dat mensen door iemand uit de
eigen etnische groep verwezen worden. ‘Er komt dus meer interesse in de
thuiszorg en de schaamte wordt minder. Ik denk dat dat toch komt door de
informatie die Amira, maar ook andere thuiszorginstellingen als Cordaan en de
kleinere, islamitische organisaties, de afgelopen jaren gegeven hebben.’

Netwerk opbouwen
Het kost veel tijd om te investeren in de juiste mensen, voorlichting te geven,
mensen over de streep te trekken. ‘We zitten met dit project nog in de
beginfase. Tot nu toe zijn er ongeveer 50 Amira-cliënten. Dat is niet veel,
maar we zijn ook nog niet zo lang bezig.’ De eerste jaren was het informeren
en netwerken, zegt Mbarka. De laatste tijd is zij wat assertiever geworden:
ze probeert niet alleen via de ambassadeurs, maar ook via allochtone
medewerkers nieuwe klanten te werven. Als die met enthousiasme vertellen
over de thuiszorg in eigen kring, kan dat zeer effectief zijn.
‘Mijn kernactiviteiten voer ik uit in Bos en Lommer, maar ik probeer wel door
heel Amsterdam te netwerken om de hulpvragen die wij niet zelf kunnen
behandelen door te verwijzen naar de juiste organisaties. Ik ben sinds 2010

lid van Kleurrijke Dagen. Via Kleurrijke Dagen bouw ik mijn netwerk op voor
de bewoners in Nieuw-West. Hierdoor kan ik mensen met bijvoorbeeld
psychische klachten of maatschappelijke problemen doorverwijzen naar
andere organisaties. In eerste instantie wist ik niet wat ik met hen aan moest.
Bij Kleurrijke Dagen zitten betrokken mensen, dat geeft mij een energieboost.
Ik zie dit netwerk als een krachtige motor en ik hoop dat het nog lang blijft
bestaan.’
1 Denktaş, S., Health and Health Care Use of Elderly Immigrants in the Netherlands. A comparative

study. PhD Thesis, Erasmus University Rotterdam, 2011.
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Intake in de eigen taal
De kracht van Avicen

Er zijn verschillende manieren voor grote thuiszorgorganisaties om hun bereik onder een oudere mevrouw niet goed meer voor zichzelf kan zorgen,
oudere migranten te vergroten. Het initiatief Amira van Osira Amstelring is daar een moeite heeft met douchen of in de war is. Met name oudere

migrantenvrouwen blijven vaak te lang met klachten lopen,
totdat het soms te laat is.’ Naast deze signaleringsfunctie
den voor gekozen zich te verbinden aan een kleinere, ‘kleurrijke’ organisatie: Avicen. Al heeft een intake in de eigen taal ook als voordeel dat de
vanaf de start in 2007 is Avicen Amsterdam zeer succesvol in het bereiken van oudere medewerkers beter kunnen uitleggen wat de thuiszorg precies
migranten. Fatima Malki (45 jaar) is er regiodirecteur. Onder haar leiding regelen en- inhoudt en wat mensen ervan kunnen verwachten.

voorbeeld van. Cordaan, een andere grote speler in het veld, heeft er enkele jaren gele-

kele medewerkers de inzet van rond de honderd collega’s bij zo’n vierhonderd cliënten.
Hoe verklaart zij dat succes?

Mond-tot-mondreclame

Mensen komen vaak bij Avicen terecht via de huisarts. Ook
via voorlichtingsbijeenkomsten in moskeeën en buurthuizen
en bij zelforganisaties horen zij van het bestaan. Er is ook een
De verpleegkundigen en verzorgenden van Avicen werken in
West Amsterdam; de huishoudelijke hulpen en de begeleiders folder in eenvoudig Nederlands. ‘Maar vertalen heeft niet
zo veel zin’, vindt Fatima. ‘De oudere generatie Marokkanen
in heel Amsterdam. De meeste hulpen in de huishouding zijn
van Marokkaanse afkomst, maar er zijn ook Turkse, Surinaamse bijvoorbeeld beheerst de Arabische taal heel slecht. De folder
is vooral gericht op hun kinderen. Mond-tot-mondreclame is
en Nederlandse dames. De overige medewerkers hebben
heel belangrijk bij migranten.’
wortels in onder andere Marokko, Turkije, Pakistan, Suriname
De begeleiders van Avicen helpen nieuwe cliënten met hun
en Nederland.
indicatieaanvraag. Soms moeten Fatima’s collega’s flink hun
Het idee om een kleurrijke thuiszorginstelling op te richten
best doen om een indicatie te verkrijgen. ‘Met name als er nog
had Fatima al lang, vertelt zij. Op een gegeven moment
kinderen in huis wonen kan een aanvraag voor huishoudelijke
kwamen er twee heren op haar pad, de gebroeders Bourich
van thuiszorgorganisatie Avicen in Rotterdam. Zes jaar geleden hulp via de Wmo lastig zijn. Als de moeder bijvoorbeeld
ernstig ziek is en de vader psychiatrische problemen heeft, zijn
is Fatima met hen gaan praten en vijf jaar geleden ging de
kinderen vaak overbelast. Wij vinden dan dat zo’n gezin ook
Amsterdamse vestiging van start. Behalve bij Avicen werkt ze
vanuit de Wmo ondersteund moet worden.’
nog twee dagen per week als nurse practitioner diabeteszorg
De formule spreekt ook Nederlandse mensen aan, zegt Fatima.
in het Slotervaartziekenhuis. Zo houdt zij feeling met de
Avicen werkt sinds 2007 samen met Cordaan Thuiszorg;
praktijk.
als deze instelling geen ruimte heeft voor nieuwe cliënten,
Als Fatima en haar collega’s een nieuwe aanmelding krijgen,
stuurt ze die aan Avicen door. Niet alleen migranten, maar
gaat een voorlichtster die de taal van de cliënt spreekt op
huisbezoek. ‘Onze kracht ligt denk ik in de communicatie met ook autochtone Nederlanders. ‘We merken dat die klanten
ook tevreden zijn. We bereiden ze wel voor en vertellen
de doelgroep. De intake doen we altijd in de eigen taal. Dan
bijvoorbeeld dat hun nieuwe hulp een Turkse dame is die goed
merk je vaak dat er heel veel aan de hand is. Bijvoorbeeld dat

Kracht

Nederlands spreekt. Waar het natuurlijk om gaat is dat iemand
tevreden is over de geboden zorg.’

Zorgplicht
Net zoals Mbarka N’bir van Amira heeft Fatima het idee
dat het taboe op thuiszorg bij migranten minder groot is
geworden in de laatste paar jaar. Mensen weten beter de weg
te vinden naar de huisarts om het onderwerp te bespreken.
‘Migrantenouderen accepteren thuiszorg ook beter. Vroeger
zeiden ze: ‘Ben je gek geworden, ik wil geen thuiszorg. Ik
heb niet voor niets acht kinderen op de wereld gezet. Die
gaan wel voor me zorgen.’ Maar tegenwoordig zeggen de
kinderen eerder tegen hun ouders: ‘Pa, ma, ik kan het niet
meer opbrengen, met mijn baan, huishouden en gezin.’
We zien echt dat mensen makkelijker de beslissing nemen
om thuiszorg in te schakelen.’ Dat ligt niet alleen aan de
voorlichting, denkt Fatima. Er is overal meer aandacht voor
thuiszorg: in moskeeën, migrantenmedia, tijdens taal- en

inburgeringscursussen enzovoort.
‘Iedereen roept: wij leveren zorg op maat. Maar wij doen dat
echt. Bijvoorbeeld met de ramadan maken we een speciale
planning voor cliënten. Wij scholen ons personeel ook op het
gebied van culturele en religieuze achtergrond. Hoe begeleid
je bijvoorbeeld iemand die terminaal is in het proces van
overlijden? Die zorg voor ouderen die Avicen biedt, zie ik als
een plicht. Onze ouders hebben hard voor ons gewerkt, om
een goed bestaan voor ons te creëren. Ik noem de generatie
van mijn ouders altijd de verloren generatie. Ze hebben
als gastarbeiders het meest vuile en meest riskante werk
gedaan. Voor sommigen heeft dat geresulteerd in chronische
aandoeningen. En nu is het aan ons om een waardige laatste
levensfase voor hen te verzorgen. Mensen begeleiden in hun
terminale fase, en daarbij rekening houden met hun wensen
over geloofszaken en rituelen. Dat zijn we aan deze generatie
ouderen verplicht.’
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Abdelsalam
naam:
leeftijd:
geboren:
		
opleiding:
in Nederland sinds:
		
burgerlijke staat:
		
werk en inkomen:
		

Abdelsalam
73 jaar
in Tetouan, Marokko, oudste zoon in
gezin van twaalf kinderen
lagere school
1963, terug naar Marokko in 1964;
opnieuw gemigreerd in 1965
gehuwd, drie volwassen kinderen,
vijf kleinkinderen
pensioen, na 40 jaar te hebben gewerkt,
in fabrieken en sociale werkplaats
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‘Ik wilde per se werken’
Mijn droom was hier vier, vijf jaar te blijven,
veel geld te verdienen en dan terug te gaan.
Om dan een taxi te kopen of een eigen
huis te bouwen. Dat was de droom van 90
procent van de jonge Marokkanen die in die
tijd naar Europa gingen. Toen ik in Europa
aankwam, werd ik al op het station in Brussel
aangehouden of ik werk zocht. Er was volop
werk in die tijd. Ik kwam in de mijnbouw
terecht, eerst in Hasselt, daarna in Limburg.
Maar ik hield het niet vol en ging terug
naar Marokko. Ik dacht dat al het werk in
Nederland onder de grond was.
Een jaar later probeerde ik het opnieuw, kwam
in Amsterdam terecht bij een bandenfabriek
en toen die moest sluiten bij een
scheermesfabriek. Daar kreeg ik een ongeluk
en verloor ik de vingers van mijn linkerhand.
Ik werd voor 55 procent afgekeurd, en heb
daarna dertig jaar in een sociale werkplaats
gewerkt. Ik wilde niet naar de sociale dienst,
ik wilde per se werken. Dat heeft mijn geluk
bepaald. Ik kan daardoor goed Nederlands
spreken, en het belangrijkste: ik ben financieel
onafhankelijk. Dat geeft mij vrijheid.
In 1968 trouwde ik in Marokko met mijn
vrouw Alia. Zij had een goede baan daar bij
de PTT, en ik was vast van plan na enkele
jaren werk terug te gaan naar Marokko. Maar
door het ongeluk met mijn hand liep alles
anders. Alia kwam in 1972 naar Nederland
met ons oudste kind van 10 maanden en we
kregen nog twee kinderen. Zij had een hogere

opleiding dan ik: middelbare school, en zij
vond een baan bij een spelotheek en later bij
de GGD.
Veel oudere Marokkanen spreken weinig
Nederlands, omdat ze analfabeet waren toen
ze hier kwamen en omdat ze dachten na een
paar jaar terug te gaan. Er waren ook geen
verplichte cursussen in die tijd. Wijzelf en
onze werkgevers dachten alleen aan overwerk,
geld verdienen. Als ik nu terugkijk, is dat een
vergissing geweest, van onszelf en van de
Nederlandse overheid: we hadden moeten
investeren in de Nederlandse taal. Ook kregen
we veel te weinig informatie. Ik heb pas na
25 jaar ontdekt welke wetten er in Nederland
zijn, en ik weet nu pas hoe het menselijk
lichaam in elkaar zit en wat bijvoorbeeld
diabetes is.
Ik volg voorlichtingen van Said,1 en heb veel
van hem geleerd. Als ik thuis kom vraagt
mijn vrouw: ‘Wat heb je vandaag geleerd?’
Dan vertel ik alles, want wat je leert moet je
doorgeven en niet voor jezelf houden.
Ik heb veel contacten met Nederlanders
dankzij mijn werk en doordat ik de taal
spreek. En omdat ik durf. Als je niet durft blijf
je altijd alleen. Ik heb jarenlang als vrijwilliger
klusjes gedaan voor oudere mensen. Door
mijn werk op de sociale werkplaats heb ik
gezien wat het is om gehandicapt te zijn.
Daardoor weet ik ook dat het niet uitmaakt
waar je vandaan komt. Ik kijk naar de persoon.
En als ze tegen me zeggen: ‘Ga je alweer naar

Marokko? Zeker om een nieuwe kameel te
kopen?’, dan zeg ik iets terug, maar ik voel me
niet gediscrimineerd.
Mijn leven is beter dan dat van veel andere
oudere Marokkanen, omdat ik van mijn
pensioen en AOW goed kan leven. Tachtig
procent van mijn leeftijdgenoten krijgt een
deel van hun inkomen van de sociale dienst.
En dat betekent controle. Ze moeten alles
aangeven: of ze een nieuwe televisie of een
nieuwe auto hebben gekocht, hoeveel hun
inwonende kinderen verdienen. Ze mogen
maar een paar weken per jaar naar Marokko.
Zelf woon ik daar vijf of zes maanden per
jaar. Daar voel ik mij gelukkig, in mijn eigen
land. De zon schijnt, ik kan op bezoek gaan bij
familie, of zomaar rondreizen door het land.
Het leven is er goedkoop. In Nederland is het:
naar de supermarkt en naar huis. En af en toe
naar de moskee. Meer niet. En ik ga naar de
voorlichtingen, die sla ik niet over. Maar het
is te weinig. In Marokko heeft het leven meer
kleur, hier is het grijs.
Toch heb ik er geen spijt van naar Nederland
te zijn gegaan. Ik houd van dit land, het is
mijn land geworden, ik heb de Nederlandse
nationaliteit. Ik woon hier nu meer dan 45
jaar. Mijn kinderen zijn hier geboren, hebben
hier gestudeerd en hebben er kinderen
gekregen. Het gaat goed met hen, wat wil ik
nog meer?

1 Said werkt als gezondheidsvoorlichter bij de GGD en bij Prezens. Prezens is in samenwerking met Gezondheidscentrum Osdorp en Osira een Marokkaanse mannengroep gestart in

ontmoetingscentrum De Wachter. Said geeft daar regelmatig voorlichting.
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Wat is er nodig om oudere
migranten beter te bereiken?
Werk met een multicultureel team.

Door de aanwezigheid van hulpverleners van
diverse culturele herkomst voelen cliënten
zich meer op hun gemak en verwachten zij
beter begrepen te worden. Het verhoogt ook
de deskundigheid van het team ten aanzien
van migranten: allochtone medewerkers
kunnen hun Nederlandse collega’s veel
informatie verschaffen over de achtergrond,
religie en cultuur van allochtone cliënten.

Plaats in ontmoetingsruimtes herken-

Verplaats je in de denk- en leefwereld van

Ontwikkel zinvolle activiteiten met eerste

Organiseer groepsgesprekken waar ver-

Vraag naar de migratiegeschiedenis en

bare attributen.

eerste generatie migranten.

generatie mannen en vrouwen.

schillende generaties aan deelnemen.

naar de familiesamenstelling.

Een cliënt zal zich sneller op zijn gemak
voelen als de omgeving hem/haar vertrouwd
voorkomt. Enkele bekende attributen
(afbeeldingen, foto’s, mozaïek, tegels) of
een eigen inrichting (zoals een Marokkaans
bankstel), geven cliënten het gevoel dat zij
echt welkom zijn.

Het is bij voorlichtingen van belang er eerst
achter te komen welke achtergrond de
deelnemers hebben, welke vragen en ideeën
er leven, en daarna pas informatie te geven.
Een andere mogelijkheid is voorlichters met
een migratieachtergrond (bij voorkeur ook
van de eerste generatie), in te schakelen. Zij
kunnen de boodschap het best overbrengen.

Organiseer samen met hen activiteiten die hun
leven zin geven, zoals sociale ontmoetingen,
beweegactiviteiten, kookactiviteiten,
tuinierswerk, vrijwilligerswerk.
Probeer hun talenten te ontdekken en te
benutten.

Om te zorgen dat de generaties elkaar beter
begrijpen en taboes worden doorbroken is
het van belang dat generaties met elkaar in
gesprek gaan onder deskundige begeleiding.

Bij een behandeling is het relevant te weten
welke migratiegeschiedenis de cliënt heeft, en
welke positie hij/zij heeft binnen de familie.
Vraag naar personen die een belangrijke
rol spelen voor de cliënt en betrek deze zo
mogelijk bij de behandeling.

Bedenk dat oefeningen met ‘ik’ of ‘mijGeef aandacht, toon respect.

Schakel intermediairs/cultuurtolken in.

Bied ondersteuning aan intermediairs.

Stimuleer steungroepen.

Zorg voor continuïteit bij projecten.

zelf ’ moeilijk zijn voor veel migranten.

Tijd voor iemand nemen, iemand vriendelijk
ontvangen, zijn waarden die zwaar wegen
voor de eerste generatie migranten. Vooral
bij een eerste ontmoeting speelt dit een
grote rol. Tijd nemen om kennis te maken en
vertrouwen te winnen zijn bevorderlijk voor
het contact, waardoor de communicatie beter
verloopt, en er minder snel misverstanden
ontstaan.

Er zijn intermediairs nodig om de kloof tussen
het reguliere aanbod en de oudere migranten
te overbruggen. Dat kunnen verschillende
typen intermediairs zijn: van allochtone
voorlichters of zorgconsulenten in dienst van
professionele organisaties tot vrijwilligers/
contactpersonen van eigen organisaties.

Intermediairs hebben begeleiding en training
nodig om hun bemiddelende rol goed te
kunnen vervullen. Dit geldt zowel voor
vrijwilligers als voor intermediairs die in dienst
zijn van professionele organisaties.

Het is van belang steungroepen voor eerste
generatie mannen en vrouwen te stimuleren.
Deze groepen kunnen het gemis van familie in
het land van herkomst enigszins verzachten.
Ze bieden steun en geborgenheid. Deze
groepen bieden ook de mogelijkheid voor
ontwikkeling en emancipatie.

Een project dat na één of twee jaar stopt
kan een averechts effect hebben. Er worden
verwachtingen gewekt, die na het beëindigen
van het project omslaan in teleurstelling of
verbittering. Kwetsbare migranten op wie de
projecten zijn gericht kunnen na beëindiging
terugvallen in uitzichtloosheid of depressie.

Eerste generatie zijn niet gewend individuele
afwegingen en keuzes te maken. Voor veel
oudere migranten is hun ‘ik’ de relatie met
anderen.
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Kleurrijke Dagen
Doel
Het netwerk Kleurrijke Dagen beoogt depressie en angst bij Turkse en
Marokkaanse ouderen te voorkomen of te verminderen door middel van een
integrale aanpak.

Subdoelen
• Verkrijgen inzicht in behoeften, vragen en eigen oplossingen van oudere
migranten
• Vergroten bereik oudere migranten met voorlichtingen, cursussen en andere
preventieve activiteiten
• Bevorderen van sociale steun en empowerment
• Bevorderen sociale en maatschappelijke participatie
• Vergroten van kennis bij Turkse en Marokkaanse ouderen over psychische
gezondheid
• Bevorderen toegankelijkheid van zorg- en welzijnsorganisaties voor oudere
migranten
• Bevorderen samenwerking organisaties, meer verbindingen tussen
wijkgerichte activiteiten, verbeteren doorverwijzing
• Deskundigheidsbevordering professionals met betrekking tot problematiek
en bereik oudere migranten

Geschiedenis
Het initiatief tot het oprichten van Kleurrijke Dagen werd in 2006 genomen
door GGZ inGeest (toen nog GGZ Buitenamstel) in nauwe samenwerking met
de GGD Amsterdam. Tot 2010 bestonden er twee projectgroepen, één in
Osdorp en één in Geuzenveld/Slotermeer en Slotervaart. Toen de stadsdelen
werden samengevoegd tot één stadsdeel, is besloten de projectgroepen
samen te voegen tot één netwerk: Kleurrijke Dagen Nieuw-West. Het
netwerk bestaat uit diverse zorg- en welzijnsinstellingen en de Gemeente
Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West. Er wordt nauw samengewerkt met
migrantenorganisaties in het stadsdeel.
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Deelnemers Kleurrijke Dagen

		Colofon

• GGZ inGeest / Prezens Preventie (projectleider)
• GGD Amsterdam (assisterend projectleider)
• Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West
• CABO voor oudere migranten
• Cordaan Thuiszorg
• Avicen
• Osira Amstelring
• Amira
• SEZO
• Impuls
• Amsterdamse Vriendendiensten /
De Regenboog Groep
• Gezondheidscentrum Osdorp
• Gezondheidscentrum De Vaart
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