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Waarom dit project?   
De coronapandemie heeft een aanzienlijke impact op de gezondheid en het welbevinden van 
kwetsbare en oudere migranten.  Uit GGD-onderzoek naar de effecten van corona op de gezondheid 
van oudere migranten, blijkt dat er sprake is van veel angst en eenzaamheid onder deze ouderen, 
met name ouderen zonder partner/kinderen en/of netwerk lopen grote risico’s op meerdere 
levensgebieden. Bovendien zorgt laag geletterdheid en (zeer) beperkte beheersing van de 
Nederlandse taal ervoor dat veel informatie deze doelgroep niet bereikt.    
Om deze moeilijke periode te boven te komen, is een cultuursensitieve aanpak ter versterking van 
hun veerkracht van groot belang. De interventie ‘Op weg met veerkracht’ is een veelbelovend 
interventieprogramma dat uitermate geschikt is om het mentale welbevinden en de veerkracht van 
mensen te verbeteren.  
De GGD Amsterdam leidt het project ‘Veerkrachtig na corona’1 met als doel oudere migranten 
veerkrachtiger te maken na de coronapandemie. Dit wil zeggen dat de ouderen leren hoe ze beter 
met de crisis kunnen omgaan, zodat ze zich na deze moeilijke tijd weer goed en gezond kunnen 
voelen en (weer) meedoen in de samenleving. 
 
Hoe gaan we dit doen? 
In verschillende stadsdelen, gaan wij in samenwerking met relevante partijen (o.a. organisaties van 
ouderen, stadsdelen, welzijn- en zorgaanbieders) het groepsprogramma ‘Op weg met veerkracht’ 
organiseren en uitvoeren.  
Het programma bestaat uit 7 bijeenkomsten van 2 uur, en wordt begeleid door een ervaren 
trainer/coach die bekend is met de achtergrond, taal-en cultuur van de ouderen.  
 
Inhoud groepsprogramma 

Week 1 
Voorlichtingsbijeenkomst:  

Wat kunnen deelnemers verwachten, wat gaan ze doen? 

Week 2 Bijeenkomst 1 Ouder worden, positief denken 

Week 3 Bijeenkomst 2 Dromen en wensen, tijd voor jezelf, dankbaarheid 

Week 4 bijeen komst 3 Sterke kanten, hulpbronnen 

Week 5 Bijeenkomst 4 Sociale relaties 

Week 6 Bijeenkomst 5 Emoties, grenzen aangeven 

Week 7 Terugkombijeenkomst Herhaling wat is besproken/gedaan; evaluatie cursus; nazorg  

 
1 In het kader van het maatschappelijk Steunpakket ‘Sociaal en mentaal welzijn en leefstijl’, zijn middelen 
beschikbaar voor extra inzet ten behoeve van oudere migranten 
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Cursusleider en vrijwilliger 
De cursusleider en de vrijwilliger zijn beiden bij elke bijeenkomst aanwezig. De cursusleider geeft 
het programma volgens de interventiehandleiding. De vrijwilliger helpt bij hand- en spandiensten en 
kan bovendien als bekend gezicht voor de deelnemers fungeren als vertrouwenspersoon en 
rolmodel.   
 
 
Meer informatie of samenwerken?  
GGD Amsterdam 
 
Dr. ir. Fatima El Fakiri, projectleider, telefoon: 06-2292 2292 of 020-555 5495 (secretariaat afdeling 
EGZ/GGD Amsterdam), email: fefakiri@ggd.amsterdam.nl 
 
 
 
Dit project wordt gefinancierd uit het maatschappelijk Steunpakket SMWL ‘Sociaal en mentaal 
welzijn en leefstijl’  
 
 
 
 
 
 

Wat is ‘Op weg met veerkracht’ 
 
De GGD Amsterdam heeft in 2018 de interventie 'Op weg met Veerkracht’ samen met de doelgroep 
oudere migranten ontwikkeld en gepilot in de vier grote steden. De interventie, een 
groepsprogramma van in totaal zeven bijeenkomsten, stelt ouderen in staat om hun veerkracht te 
versterken, middels positief denken, het oefenen met assertiviteit, een reflectie op hun sociale 
netwerk en het doen en ontdekken van plezierige activiteiten. Het evaluatieonderzoek laat zien dat 
‘Op weg met veerkracht’ een veelbelovend interventieprogramma is. Met de gekozen aanpak is het 
gelukt om een zeer moeilijk bereikbare - kwetsbaar, laagopgeleid en met migratieachtergrond- 
doelgroep ouderen te bereiken.  Na deelname aan het programma zijn positieve resultaten behaald 
op verschillende determinanten van veerkracht. Zo zijn de deelnemers significant minder eenzaam 
en meer tevreden met hun gezondheid en persoonlijke relaties. Ook ervaren zij minder negatieve 
emoties zoals boosheid en verdriet en kunnen zij hier beter mee omgaan. Daarnaast geven zij aan 
beter om te kunnen gaan met problemen en voldoende energie te hebben voor het dagelijks leven. 
Het merendeel is zelfs gemotiveerd om andere activiteiten buitenshuis, zoals (Nederlandse) 
taallessen, te gaan volgen. De deelnemers beoordelen de interventie met 8,4.   
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