
Oproep: Samenwerking gevraagd voor netwerk ouderen met een migratieachtergrond 

De komende periode willen met een zo breed mogelijk scala aan lokale partners in 
Amsterdam Oost samenkomen om een netwerk te ontwikkelen dat ervoor moet zorgen dat 
ondersteuning in de wijk beter aansluit bij de wensen en behoeftes van ouderen met een 
migratieachtergrond. We signaleren dat dit een toenemende groep is, die helaas niet altijd 
de weg naar ondersteuning op tijd weet te vinden. Ook is er onvoldoende zicht op wat 
ouderen met een migratieachtergrond nodig hebben qua ondersteuning. Hiervoor is niet 
alleen het verbeteren van het aanbod belangrijk, maar ook dat er beter wordt 
samengewerkt tussen verschillen partijen. Denk aan huisartsenpraktijken, casemanagers 
dementie, vrijwilligersorganisaties, ambulante ondersteuning, migrantenorganisaties, 
welzijn, ergotherapeuten, wijkverpleging, etc.  

De komende maanden wordt er gekeken wat de behoeftes zijn van oudere buurtbewoners 
met een migratieachtergrond. Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd die als doel 
hebben een betere samenwerking te realiseren die aansluit bij hun behoeftes. Ter 
voorbereiding hebben we een vragenlijst opgesteld dat een beter beeld moet geven hoe er 
nu wordt samengewerkt, en hoe de ideale samenwerking eruit zou moeten zien.    

Graag vragen we 5-10 minuten van jullie tijd om de onderstaande vragenlijst anoniem in te 
vullen  https://nl.surveymonkey.com/r/ZFZFV52 

Noteer ook vast in u agenda de data van de leersessies, waar we o.a. de uitkomsten van de 
vragenlijst zullen bespreken en gezamenlijk willen kijken wat er nodig is om samen een 
stevig netwerk te vormen rondom ouderen met een migratieachtergrond in Oost.  Alle 
bijeenkomsten zullen online via Zoom plaatsvinden. 

Datum en tijd Bijeenkomst  Thema 

6 april 13:00-14:30 Bewonersbijeenkomst Verkennen behoeftes en signaleren van 

ouderen met een migratieachtergrond, en 

bespreken op welke manier zij kunnen 

bijdragen aan het verder te ontwikkelen 

netwerk 

8 april, 10:00-11:00 Verkennende 

bijeenkomst Eerste 

Lijnzorg  

We verkennen de behoeftes en signaleren 

van de eerstelijnszorg, en bespreken of 

welke manier de genodigden kunnen 

bijdragen aan het verder te ontwikkelen 

netwerk 

22 april, 13:00-

14:30 

Leersessie #1 Samenwerking 

27 mei, 13:00-14:30 Leersessie #2 Lokale Context 

17 juni, 13:00-14:30 Leersessie #3 Opstellen plan van Aanpak 

 Voor vragen, aanmelding bijeenkomsten kunt u contact opnemen met Projectleider 
Annelies Christiani annelies@bensajetcentrum.nl 

https://nl.surveymonkey.com/r/ZFZFV52
mailto:annelies@bensajetcentrum.nl

