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NOOM
Van handelingsverlegen naar
handelingsbekwaam
Aandachtspunten aanpak
ouderenmishandeling bij oudere
migranten

Netwerk van
Organisaties van
Oudere
Migranten

14 november 2017 – Yvonne Heygele

Ouderen van
Surinaamse
Turkse
Marokkaanse
Zuid-Europese
Chinese
Molukse
Caribische herkomst

Belang NOOM
• Gezamenlijk opkomen voor de belangen
van de oudere migranten
• Een organisatie waarin de oudere
migranten zélf spreken
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Aantal oudere migranten stijgt
1 januari 2017 (bron: CBS Statline):

Aantal ouderen migranten stijgt
2015:

13% van de ouderen boven 65 is
allochtoon

2050:

22,5 % van de ouderen boven 65
is allochtoon

3,1 miljoen 65 plussers
220.000 ouderen met een
migratieachtergrond
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Maatschappelijke positie
Pioniers toen
Pioniers nu

Campagne
Ouderen in veilige handen
November 2012 – juni 2015:
106 vrijwilligers opgeleid
164 gespreksbijeenkomsten
6.500 oudere migranten bereikt

Maatschappelijke positie
•
•
•
•

Slechte financiële positie
Slechtere gezondheid
Eerder gezondheidsklachten
Achterstand op gebied van welzijn en
participatie
• Groeiend gevoel er niet bij te mogen
horen

Eerste reacties voor aanvang
campagne bij NOOM
Ouderenmishandeling?
Dat komt bij ons niet voor!
Daar praten we niet over!

Reacties tijdens en na de
bijeenkomsten
Is dat ouderenmishandeling?
Oh, mag dat dan niet?

Komt ouderenmishandeling bij
migrantenfamilies vaker voor?

Het lijkt wel of onze ouderen hierop
hebben zitten te wachten!
Het brandt de ouderen op de lippen!
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Beschermende factoren
Komt ouderenmishandeling bij
migrantenfamilies vaker voor?
Geen cijfers bekend!

Risicofactoren
• Grote afhankelijkheid van de ouderen
van kinderen en derden
• Door gebrek aan beheersing van de
Nederlandse taal
• De weg niet weten
• Kinderen moeten al vele jaren
ouders begeleiden. Zo sluipt erin
dat zij weten wat goed is voor hun
ouders.
• Armoede

Afstand

• Breed gedeelde norm van
respect en eerbied voor
ouderen
• Sterke sociale controle
• Groot oplossend vermogen in
gemeenschap

Risicofactoren
• Sterke sociale controle: moeilijk om
elders hulp te zoeken
• Sterke norm ‘zelf zorgen voor elkaar’
leidt tot overbelasting
• In sommige gemeenschappen:
• Gebruikelijk om meningsverschillen
met harde hand op te lossen.
• Ongelijke man/vrouwverhouding

Afstand

• Visie op eigendom:
• Wat mij is, is ook van jou
• Vanzelfsprekend delen
• Delen van de armoede

• Visie op goede zorg

Oudere migranten / hun familie / hun
organisaties en hulpverlening in brede
zin:
– Onbekendheid
– Wantrouwen
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NOOM

Herkenbaar?
Vragen?
Reacties?

Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten
• Bezoekadres:
Piet van Dommelenhuis
4e etage
Churchilllaan 11
3527 GV Utrecht
• Postadres:
Postbus 2069
3500 GB Utrecht
• Website:
www.netwerknoom.nl
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