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We zetten een punt achter 2020  

en zien uit naar 2021 December 2020 

 

Geachte NOOM-vrijwilliger, sleutelfiguur, netwerklid,  

2020 zal de geschiedenis ingaan als een ongekend zwaar jaar voor ons allen. Een jaar waarin 

onze levens soms letterlijk, soms figuurlijk, tot stilstand kwamen. Een jaar ook waarin we ons 

hebben gerealiseerd wat werkelijk belangrijk is in het leven: oog hebben voor elkaar en 

zoeken naar nieuwe wegen om sámen uit de crisis te komen.   

We hebben allemaal een groot beroep moeten doen op onze solidariteit, creativiteit en 

reserves en/of op die van de mensen om ons heen. Als NOOM hebben we dat op alle 

mogelijke manieren gemerkt en liepen we regelmatig tegen onze grenzen aan. Dat heeft 

ons niet ontmoedigd, het tegendeel is het geval. De coronacrisis heeft ons namelijk ook 

kansen geboden om te laten zien wat het belang is van een netwerkorganisatie als de onze. 

Die kansen hebben we gegrepen en we zijn dankbaar dat die ons werden gegund. Dat was 

het geval in Rotterdam, waar de gemeente en maatschappelijke organisaties een beroep 

doen op de NOOM-leden. Dit om de stem van migrantenouderen te horen, om hen beter 

te bereiken en hen meer te betrekken bij de invulling van beleid. En steeds meer andere 

gemeenten doen een beroep op ons, zoals bijvoorbeeld Amersfoort.  Vooral organisaties 

wendden zich ook tot ons om een samenwerking aan te gaan of de samenwerking te 

verstevigen. Enkele voorbeelden zijn Pharos, Movisie/KIS, Vilans, de SVB, maar ook de KNMG 

(artsenfederatie) en de NVKG (beroepsvereniging geriaters). 

Bijzonder is dat door corona de samenwerking tussen de ouderenorganisaties ook is 

geïntensiveerd en verstevigd. Daar waar de samenwerking met KBO-PCOB altijd al 

uitstekend was, heeft in het afgelopen jaar ook die met KBO Brabant, FASv en de Koepel 

Gepensioneerden dusdanig vorm gekregen dat de belangenbehartiging van alle ouderen in 

Nederland ten goede zal komen. Niet onbelangrijk met het oog op de Tweede 

Kamerverkiezingen op 17 maart 2021.  

Daarbij zijn we op landelijk niveau in het warme bad 

terechtgekomen van de NOV, de Vereniging van Organisaties 

van Vrijwilligerswerk, die bij de uitvoering van het meerjaren 

programma Samen Ouder Worden één belangrijke partner miste 

en daarmee ook de mogelijkheid om migrantenouderen meer en 

beter te betrekken bij het vrijwilligerswerk. De ‘nieuwe gezichten’ 

die we de komende jaren met elkaar gaan werven en begeleiden 

is een gezamenlijke inspanning om meer vrijwilligers met een 

migratieachtergrond zich thuis te laten voelen. Dat kan alleen als 

ook door organisaties meer inclusief gewerkt gaat worden en 

ook daar werken we samen aan.   

https://www.nov.nl/samenouderworden/default.aspx
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Het was dan ook geweldig om te zien dat het netwerk waarop we zo trots zijn, juist nu 

bewees hoe belangrijk netwerken zijn. Dat was op landelijk niveau het geval dankzij onze 

lijntjes met het ministerie van VWS, met de politiek en met maatschappelijke organisaties, 

waardoor knelpunten die we constateren direct werden opgepakt. Of die nu gingen over 

armoede, dementie of het gebrek aan voldoende woonzorginitiatieven. Het draagvlak om 

bij het ontwikkelen of bijstellen van beleid ook te kijken naar wat dat betekent voor 

migrantenouderen was nog nooit zo groot. 

De vele uren die we de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd om aandacht te vragen voor 

verbetering van de positie van migrantenouderen werpen eindelijk vruchten af. Daar 

profiteren we als NOOM direct van: volgend jaar zullen we eindelijk onze slagkracht kunnen 

vergroten door de inzet van meer personeelsuren. Dankzij de motie van John Kerstens. 

Belangrijk is dat we daarmee onze lokale netwerken kunnen gaan versterken – of daar waar 

ze nog niet zijn, deze kunnen gaan opzetten. Zodat ook bij de lokale beleidsontwikkeling en 

-uitvoering migrantenouderen niet alleen worden gezien, maar ook worden gehoord.  

Want juist ook op lokaal niveau zijn netwerken van en voor migrantenouderen van 

doorslaggevend belang gebleken. Op het moment dat buurthuizen werden gesloten en 

activiteiten geen doorgang meer konden vinden, dat ook kerken en moskeeën hun deuren 

sloten, stonden velen van u klaar om in de gaten te houden of het wel goed ging met 

iedereen, in het bijzonder met degenen die géén stevig netwerk om zich heen hadden. U 

organiseerde van alles en (bijna) niets ging u te ver om een oogje in het zeil te houden, om 

een glimlach op het gezicht te toveren van die ouderen die soms wel dagenlang niemand 

anders zagen of spraken. Wat we ook zagen is dat het oplossen van een probleem of 

rondkrijgen van een initiatief een stuk sneller ging daar waar deze informele netwerken 

door tussenkomst van NOOM, met formele netwerken in contact werden gebracht.  

Zonder lokale netwerken, zonder uw inzet, was het niet mogelijk geweest om onze 

projecten en activiteiten uit te voeren. Dat geldt voor kleine meer kortdurende activiteiten 

zoals bijvoorbeeld de voorlichting over de donorregistratie, maar helemaal voor de grotere 

projecten. Denk daarbij aan Sociaal Vitaal in Kleur of aan de Leidraad Cultuurspecifieke 

Zorg. Zonder lokale netwerken is het niet mogelijk om deze goed te borgen en zorgen dat 

het vanzelfsprekend wordt dat het aanbod en de werkwijze van organisaties en instellingen 

beter past bij de doelgroep of persoon waar die voor bedoeld zijn. Ook als die een 

migratieachtergrond heeft. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u de komende 

tijd een initiatief zou willen starten en u daar ondersteuning bij nodig heeft of een partner 

die met u meedenkt. 

Daarvoor zijn wij u meer dan erkentelijk, en al bedankt u ons steeds weer voor het werk dat 

wij verrichten voor de ouderen en de vrijwilligers, wij voelen ons schatplichtig aan U.  

Met deze brief willen wij U dan ook bedanken, op gepaste wijze en tegelijkertijd – 

pragmatisch als we zijn – laten we niet de kans aan ons voorbij gaan om u wat praktische 

tools te overhandigen. Sommige wachten al enkele maanden op het NOOM-bureau om 

uitgereikt te worden, omdat de landelijke NOOM-dag en andere (trainings)bijeenkomsten 

geen doorgang konden vinden.  

https://netwerknoom.nl/sociaal-vitaal-in-kleur/
https://netwerknoom.nl/leidraad-cultuurspecifieke-zorg/
https://netwerknoom.nl/leidraad-cultuurspecifieke-zorg/
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Zoals de Informatiebox ‘Financieel veilig ouder worden’ van het ministerie van VWS, 

waar we als NOOM als partner van de Brede Alliantie Veilig Financieel ouder worden ook een 

bijdrage hebben geleverd. Daarin ook aandacht voor actuele zaken als de babbeltrucs, en 

informatie van de banken hoe ouderen hun bankzaken veilig kunnen regelen of de checklist 

t.b.v. het voorkomen van financiële uitbuiting. 

Verder vragen wij graag uw aandacht voor de factsheet ‘Vroegsignalering en 

bewustwording alcoholgebruik’ en de factsheet  ‘Donorregistratie’, afkomstig uit 2 

andere activiteiten waar we als NOOM bij betrokken zijn.  

Vanuit het NOOM roepen wij u op om de komende periode in contact te blijven met onze 

ouderen en met andere kwetsbare mensen om u heen. Daar bent u, ieder op uw eigen 

manier, al steeds mee bezig.  

De komende tijd dienen we echter nog meer naar elkaar om te zien. Een telefoontje, een 

kaart, even aanbellen bij iemand langsgaan om iets kleins af te geven … het is belangrijker 

dan ooit dat mensen weten dat we hen niet vergeten, dat ze een beroep op u en ons 

kunnen doen.  

 

Met een klein gebaar kunnen wij allemaal licht brengen in deze donkere tijd waarin we 

meer afstand tot elkaar moeten houden dan ons lief is. Vanuit het NOOM zullen we de 

komende tijd onze contacten intensiveren met onze samenwerkingspartners, waaronder de 

andere seniorenorganisaties en het welzijnswerk, maar ook met lokale overheden en de 

rijksoverheid. Op onze website, maar vooral ook via de social media (volgt u ons al op 

Twitter en/of op Facebook?) kunt u dat op de voet volgen.  

Krijgt u zorgelijke signalen uit de achterban? Meld ons die dan via de mail, telefoon of app, 

dan kunnen wij die weer doorgeleiden.  

Veel sterkte en wijsheid wensen we u toe, en uiteraard het behoud van een goede 

gezondheid voor uzelf en uw naasten. 

 

 

Hou vol. Stay safe. 

 

Het NOOM-team 

 

 

 

 

 

                #eenkleingebaar    #Samentegencorona    #samenouderworden 

https://www.aanpak-ouderenmishandeling.nl/informatiebox/inhoud-informatiebox
http://netwerknoom.nl/wp-content/uploads/2020/12/Factsheet-alcohol.pdf
http://netwerknoom.nl/wp-content/uploads/2020/12/Factsheet-alcohol.pdf
http://netwerknoom.nl/wp-content/uploads/2020/12/factsheet-donorregistratie-voor-eindejaarsbrief-NOOM.pdf
https://twitter.com/NetwerkNOOM
https://www.facebook.com/NetwerkNOOM/

