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• Sleutelfiguren, 

• Bestuur,

• Comité van Aanbeveling &

• Bureau
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Rotterdam
• 8 februari: NOOM doet mee aan politiek forum ouderen(beleid)

• 14 maart: workshop Leer oudere migranten kennen – Festival Langer thuis

• 25 juni: Samenredzaam in Rotterdam: in gesprek over toegang tot zorg

• 26 sept.: NOOM treedt formeel toe tot OSO

• 19 dec.: ondertekening Rotterdam, Ouder en Wijzer
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NOOM overhandigt met Zorg Verandert 
opgehaalde signalen aan Rütger Groot 
Wassink (GroenLinks) en Cobie Groenendijk 
(SP) met wie we verder willen praten over 
passende oplossingen voor oudere migranten.

20 februari: 

met deze punten uit 

het manifest van 

Cliëntenbelang 

Amsterdam is NOOM 

‘t van harte eens!

NOOM alleen 

maar van
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Leergemeenschap culturele diversiteit
@PharosKennis, @HU_Utrecht en @NetwerkNOOM

organiseren 3 bijeenkomsten rond gezondheidsvaardigheden

en toegankelijkheid van voorlichtingsmaterialen.
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8 maart 2018, Den Haag 

NOOM ondertekent ‘Pact voor de Ouderenzorg’
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Samen digitaal, voorlichtingstraject 

met Belastingdienst

48 voorlichtingsbijeenkomsten

1.450 deelnemers

26 april: Dementievriendelijk Brabant

diversiteit en dementievriendelijke omgeving: 

kennis vergroten zowel bij doelgroep als 

samenleving
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24 mei: Utrechtse raadsleden van 

GroenLinks, Stadsbelang Utrecht, 

CDA en DENK in gesprek met 

(migranten)ouderen en hun 

vertegenwoordigers over toegang 

tot zorg voor oudere migranten.

Twente, 2 juli: Minisymposium 

palliatieve zorg

NOOM zet eigen deskundigen in bij 

scholing zorgmedewerkers
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Coach aan de Keukentafel: 10 NOOM-vrijwilligers worden 

opgeleid om in Rotterdam onafhankelijke 

cliëntondersteuning te bieden aan migranten(ouderen).  
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Voorlichtingstraject met SVB: 

> 50 voorlichtingsbijeenkomsten

‘Weet u hoe het zit met uw sociale zekerheid?’ 
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Landelijke Chinese vrijwilligersdag:

deskundigheidsbevordering van 

vrijwilligers en sleutelfiguren, 

letterlijk en figuurlijk in eigen taal.

Diversiteit Nederland wordt 

weerspiegeld in diversiteit 

NOOM: voorlichting aan 

Spaanstalige migranten in 

Amsterdam Zuid-Oost.  
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Brede alliantie veilig financieel ouder worden: 

structurele middelen nodig

•voor scholing, coördinatie en begeleiding vrijwilligers 

•voor voorlichting en ondersteuning kwetsbare oudere 

migranten
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Netwerk Utrecht Zorg voor

Ouderen (NUZO):
Ouderendelegatie ontwikkelt mooie 

producten: 'Wat vinden ouderen 

belangrijk bij wonen, welzijn en zorg?’

NOOM-vertegenwoordiger Freddy May 

wordt opgevolgd door Theo Papilaja

3 aug. 2018: Blog op 

http://Mijnkwaliteitvanleven.nl 

Ouderdom en ziekte, 

cultuurverschillen én veel 

saamhorigheid - de kracht 

van de familieband:

De zoektocht, het verhaal van 

de familie Seleky
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Fred Lafeber: Inspirerende en leuke consultatiebijeenkomst met 

ruim 60 deskundigen uit de geestelijke verzorging. Meedenken 

over beleid om praktijk, onderwijs en onderzoek om deze vorm 

van zorg/ondersteuning te verbeteren. Na de zomer volgt plan 

van aanpak.

https://twitter.com/fredlafeber
https://twitter.com/fredlafeber
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Coalitie Van Betekenis tot het Einde:

‘Tijdig spreken over het levenseinde’

30 dialoogbijeenkomsten

30 gespreksbegeleiders 
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Zorg Verandert, NOOM versterkt

Oudere migranten op weg naar samenredzaamheid

- informatie + bewustwording + bespreekbaar maken => kleine stappen

- signalen ophalen én bespreken, 

lokaal én landelijk

➢ Grenzen zelfredzaamheid

➢ Toegang tot zorg

➢ Passende zorg

225 voorlichters   +       60 dialoogbegeleiders

433 infobijeenkomsten   +     338 dialoogbijeenkomsten

14.750 deelnemers  +  3.850 dialoogdeelnemers  
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Veel ouderen vragen geen toeslagen aan en 
lopen zo honderden euro's per maand mis. 
Hoe komt dat en wat is hier tegen te doen? 

13 september: 

Complex toeslagenstelsel moet 

veel eenvoudiger en meer 

voorlichting is nodig, vinden 

ouderenorganisaties die 

opdracht gaven tot onderzoek 

(KBO-PCOP, NVOG, KNVG, 

FASV en NOOM)
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Samen én apart: ook de 

lidorganisaties manifesteren zich 

30 jaar Chun Pah, Landelijke 

Chinese ouderenvereniging 

28 augustus: > 1.000 ouderen; 

politieke en maatschappelijke 

vertegenwoordigers

Ook buiten de Randstad: 

deskundigheidsbevordering 

vrijwilligers in Nijmegen over 

financiële positie oudere migranten
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5 sept. 2018: NOOM is erbij

Ruim 120 medisch specialisten, verpleegkundigen, 

patiëntenvertegenwoordigers, bestuurders en beleidsmakers 

praten met elkaar over aanpak patiëntveiligheid
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50PlusBeurs: NOOMstand

& Cultureel programma
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50PlusBeurs:

NOOM dag

Ed Klute

Grace Tanamal

John Kerstens

Maarten van Ooijen

Manon Vanderkaa

Nenita LaRose

Özgul Uysal-Boskir

Tineke Fokkema
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7 sep. 2018: Sui Wah Li, vice voorzitter van Chun Pah,    

vertelt aan minister Hugo de Jonge hoe je met 

projecten als Sociaal Vitaal oudere migranten 

(sociaal) weerbaar maakt.

NOOM wil Sociaal Vitaal, door 

Fonds NutsOhra ondersteund 

project, breed uitrollen over 

Nederland, zodat meer (kwetsbare) 

oudere migranten ondersteund 

door vrijwilligers én professionals 

worden gestimuleerd om o.a. meer 

te bewegen en hun netwerk te 

vergroten zodat zij langer thuis 

kunnen blijven wonen.
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11 oktober wordt de 

Nationale Raad van Ouderen 

ingesteld. 

NOOM draagt Marilyn Haimé

voor als vertegenwoordiger 

van de migrantenouderen. 
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23 november: NOOM is 

een van de 70 

organisaties die een 

handtekening zet onder 

het Nationale Preventie 

Akkoord

12 december: met KBO-PCOB in 

gesprek bij  Nationale 

ombudsman hoe 

toegankelijkheid van (digitale) 

informatie te verbeteren.



29

Film: meer aandacht voor migranten met 
dementie. Met dank aan @Dementelcoach 

DAGBOEK VAN EEN MANTELZORGER: MIJN 
VERHAAL, RECHT UIT MIJN HART EN ZIEL

• januari 11, 2019

• Fatos Ipek-Demir

• Verhalen

Aandacht voor problematiek migrantenouderen neemt 

toe, maar we zijn er nog lang niet.

https://mantelzorgelijk.nl/author/fatos-ipek-demir/
https://mantelzorgelijk.nl/category/verhalen/
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Samenwerkingspartners

❑ Belastingdienst

❑ BeterOud / Nuzo / Genero

❑ Brede Alliantie Veilig 

Financieel Ouder Worden

❑ Coalitie Erbij

❑ Coalitie van Betekenis tot 

het Einde

❑ Cosbo-Stad-Utrecht

❑ FNO

❑ GGD Amsterdam

❑ IederIn

❑ KBO -PCOB

❑ KCZW -ACTIZ/AEDES 

❑ Landelijke Cliëntenraad

❑ Mezzo

❑ Mira Media/Ouderen i.d. Wijk

❑ Movisie

❑ NMI

❑ NUZO, Genero

❑ NVOG – KNVG

❑ Omroep Max

❑ Ministerie van VWS

❑ Patiëntenfederatie Nederland

❑ PEP Den Haag

❑ Pharos

❑ Raad van Ouderen

❑ Raad voor de 

Volksgezondheid

❑ RIVM

❑ SMN / IOT

❑ SOR

❑ Stichting Terra

❑ SVB

❑ Universiteiten en 

hogescholen

❑ Vilans

❑ XTRA Welzijn

❑ Enz. enz.


