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Samenvatting 

 

Dit onderzoek gaat over de hulpverlening aan oudere migranten en is uitgevoerd bij de Stichting 

Maatschappelijke Dienstverlening Delfshaven (SMDD). Het aantal oudere migranten in Nederland is de 

afgelopen decennia sterk gegroeid en dit zal zich de komende jaren verder doorzetten. Oudere migranten 

gaan een groter beroep doen op de zorg- en welzijnsvoorzieningen. In de Rotterdamse deelgemeente 

Delfshaven is 55 procent van de inwoners boven de 55 jaar allochtoon.  

 Het ouderenwerk van de SMDD streeft ernaar meer oudere migranten te bereiken en hen 

hulpverlening te bieden die kwalitatief gelijkwaardig is aan de hulpverlening aan autochtonen. Dit doet zij 

door middel van het Programma Oudere Migranten. In dit programma wordt samengewerkt met 

zelforganisaties, waardoor contact wordt gelegd met oudere migranten. Ook wordt gewerkt met 

cultuurtolken, die een brug slaan tussen de oudere migrant en de ouderenadviseur. De cultuurtolk vertaalt en 

draag kennis van de cultuur over op de ouderenadviseur.  

 Doel van dit onderzoek is het begrijpen en beschrijven wat er zich in de leefwereld van oudere 

migranten en in de hulpverlening aan deze groep afspeelt. In dit rapport worden de overeenkomsten en 

verschillen tussen de perspectieven van ouderenadviseurs en oudere migranten zichtbaar. De 

onderzoeksvraag is: Wat zijn de visies van ouderenadviseurs en oudere migranten op ouderdom en 

hulpverlening?  

 Bij het Programma Oudere Migranten is uitgegaan van de visie op ouderdom volgens het 

Yipratmak-model, dat is gebaseerd op onderzoek naar oudere Turkse mannen. De elementen van dit model 

zijn vergeleken met de leefwereld van allochtone cliënten van het ouderenwerk. Veel elementen blijken in 

hun leven een rol te spelen. Migranten zijn ‘vroeger oud’ dan autochtonen en veel van hen beheersen de 

Nederlandse taal slecht. Vrijwel alle oudere migranten vinden het fijn om in Nederland te wonen en willen 

hier rustig oud worden. Veel van hen brengen regelmatig een lange periode door in het land van herkomst. 

Eén element van het Yipratmak-model, het wantrouwen ten opzichte van Nederlandse instellingen, blijkt 

alleen te spelen bij oudere Marokkanen. In dit rapport wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de 

leefwereld van oudere migranten.  

 Het Programma Oudere Migranten streeft naar persoonsgerichte hulpverlening die kwalitatief 

gelijkwaardig is aan de hulpverlening aan autochtone ouderen. De hulpverlening aan migranten blijkt 

moeilijker te zijn en meer tijd te kosten. Sommige ouderenadviseurs zetten zich actief in voor oudere 

migranten en proberen de hulpverlening beter bij hen aan te laten sluiten. Hiervoor hebben zij creatieve 

vaardigheden ontwikkeld, waardoor migranten hen vertrouwen en hun problemen bij deze ouderenadviseurs 

uitten. Andere ouderenadviseurs vinden het niet nodig om extra te investeren in de hulpverlening aan 

oudere migranten, het meest opvallend is dat zij amper gebruik maken van cultuurtolken. In dit rapport 

wordt inzicht geboden in de creatieve werkwijze van sommige ouderenadviseurs en worden aanbevelingen 

gedaan om de hulpverlening aan oudere migranten te verbeteren.  
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Voorwoord 

 

Opgegroeid in een Brabants dorp met 2.200 inwoners – waar mensen uit een ander dorp, of erger nog ‘de 

stad’ worden gezien als ‘buitenlander’ – werd ik nauwelijks geconfronteerd met vragen over andere 

culturen en inburgering. Sinds drie jaar woon ik in Utrecht, waar deze vragen wel uiterst actueel zijn.  

 In mijn bachelorstudie Algemene Sociale Wetenschappen zijn dergelijke vraagstukken uitgediept. 

Cultuur bleek niet statisch te zijn, maar tot stand te komen in interactie met anderen en constant te 

veranderen. In mijn eerste collegejaar slaagde ik niet voor een inburgeringtest. Dat leidde tot vraagtekens: 

Wat meet deze test nou eigenlijk? De inzichten die ik de afgelopen jaren heb verworven, waren 

verhelderend. Ze maakten me nieuwsgierig naar het leven van migranten in Nederland: voelen zij zich hier 

thuis? Hoe kijken zij naar Nederlandse gewoontes? En: Hoe is het gesteld met de gastvrijheid van 

Nederlanders? En met de tolerantie ten opzichte van niet-Nederlanders?  

  

Dit bacheloronderzoek was een unieke kans om inzicht te verwerven in de leefwereld van oudere migranten 

en de hulpverlening aan deze groep. De interviews die ik heb afgenomen bij oudere migranten waren 

aangenaam. Hun gastvrijheid, openheid en positieve kijk op het leven hebben mij geraakt. Ik heb genoten 

van hun bijzondere verhalen en verfrissende ideeën. Ook heb ik in dit onderzoek met mensen mogen 

samenwerken die zich dagelijks inzetten voor de zwakkeren in de samenleving. Hun verhalen uit de praktijk 

zijn voor dit onderzoek, maar ook voor mijzelf, van grote waarde geweest. Hiervoor wil ik alle betrokken 

medewerkers van de SMDD enorm bedanken.  

 In het bijzonder gaat mijn dank uit naar Zeki, voor zijn enthousiasme en inspirerende inzichten, en 

Anja, voor haar betrokkenheid en uitgebreide feedback. Zonder hun begeleiding was het me niet gelukt dit 

rapport te schrijven. 

 

Reacties naar aanleiding van dit rapport zijn van harte welkom. 

 

Utrecht, juli 2009  

B.Nelen@students.uu.nl  
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Inleiding 

 

Dit onderzoek gaat over de hulpverlening aan oudere migranten en is uitgevoerd bij de Stichting 

Maatschappelijke Dienstverlening Delfshaven (SMDD) in Rotterdam.  

Het aantal oudere migranten in Nederland is de afgelopen decennia sterk gegroeid en dit zal zich de 

komende jaren verder doorzetten. Oudere migranten zullen ook een groter beroep gaan doen op de zorg- en 

welzijnsvoorzieningen (SCP, 2004). Ook in Delfshaven is sprake van een toename van het aantal oudere 

migranten. In de deelgemeente Delfshaven wonen bijna 12.000 mensen die 55 jaar of ouder zijn. Tussen 

2002 en 2008 is het aandeel allochtonen in deze groep toegenomen van 46 tot 55 procent (COS, 2009).  

Uit statistische gegevens van het Centrum voor Onderzoek en Statistiek van de Gemeente Rotterdam (zie 

bijlage 3 blijkt dat op 1 januari 2009 minder dan de helft van de inwoners boven de 55 jaar in Delfshaven 

van Nederlandse afkomst is (45%). Daarna volgen Surinamers (13%), Turken (9%), Kaapverdianen
1
 (9%) 

en Marokkanen (7%). Het aantal Antillianen in Delfshaven is relatief klein (2 procent). Er is een grote 

statistische categorie overig (16%). Daarnaast wonen mensen met vele nationaliteiten in Delfshaven. De 

grootste groep wordt gevormd door mensen uit het voormalig Joegoslavië (4%).  

Bij het ouderenwerk van de SMDD was in 1999 ongeveer 10 procent van de cliënten van allochtone 

afkomst, terwijl ongeveer vijftig procent van de ouderen in de deelgemeente allochtoon was. Dit is 

aanleiding geweest voor het ouderenwerk om hun werkwijze te veranderen. Het doel hiervan is meer oudere 

migranten bereiken en hen hulpverlening bieden die kwalitatief gelijkwaardig is aan de hulpverlening aan 

autochtonen. Deze werkwijze is het Programma Oudere Migranten, onderwerp van dit onderzoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Kaapverdië is een eilandengroep voor de westkust van Afrika. In Nederland wonen 20.000 

Kaapverdianen, daarvan woont 90 procent in Rotterdam (Ministerie van Justitie, 2004).  
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Hoofdstuk 1 Probleemstelling 

 

1.1 Doelstelling 

Dit onderzoek is praktijkgericht, het heeft als doel te begrijpen en te beschrijven wat er zich in de 

leefwereld van oudere migranten en in de hulpverlening aan deze groep afspeelt. Het beoogt inzicht te 

bieden in de overeenkomsten en verschillen tussen de perspectieven van ouderenadviseurs en oudere 

migranten. Deze kennis over de hulpverlening aan oudere migranten leidt tot aanbevelingen, waardoor het 

Programma Oudere Migranten, of de manier waarop met het programma wordt gewerkt, kan verbeteren.  

 

1.2 Vraagstelling 

In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal:  

Wat zijn de visies van ouderenadviseurs en oudere migranten op ouderdom en hulpverlening? 

 

Deelvragen: 

- Wat is de visie van ouderenadviseurs op ouderdom bij allochtone cliënten? 

- Hoe ervaren oudere migranten het om oud te worden in Nederland? 

- Wat is de visie van ouderenadviseurs op de hulpverlening aan oudere migranten? 

- Hoe ervaren oudere migranten de hulpverlening door het ouderenwerk? 

- Welke aanbevelingen kunnen er worden gedaan naar aanleiding van de onderzoeksresultaten? 

 

1.3 Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie 

Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste is het maatschappelijk relevant. Het heeft direct nut 

voor de SMDD, omdat het inzicht biedt in de leefwereld van oudere migranten en de wijze waarop 

ouderenadviseurs met het Programma Oudere Migranten werken. Aan de hand van de aanbevelingen kan de 

hulpverlening aan oudere migranten in Delfshaven verbeteren. Daarnaast draagt dit onderzoek bij aan het 

actuele maatschappelijke debat over oudere migranten, die de komende jaren een groter beroep gaan doen 

op de hulpverlening. De kennis die uit dit onderzoek voortkomt, kan relevant zijn voor anderen die zich in 

bezighouden met de hulpverlening aan oudere migranten. 

 Ten tweede is het onderzoek wetenschappelijk relevant. Er is weinig wetenschappelijk onderzoek 

gedaan naar de hulpverlening aan oudere migranten. Gezien het beroep wat oudere migranten doen op de 

hulpverlening, is deze kennis wel belangrijk. De inzichten die dit onderzoek biedt, beogen een bijdrage te 

leveren aan het geheel van wetenschappelijke kennis over dit onderwerp.  
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1.4 ASW-invalshoek 

De bachelor Algemene Sociale Wetenschappen is interdisciplinair en probleemgericht. In dit onderzoek is 

de hulpverlening aan oudere migranten eveneens vanuit interdisciplinair perspectief onderzocht. Er is 

aandacht voor factoren die op individueel niveau een rol spelen; zoals het afleggen van huisbezoeken en de 

samenwerking tussen cultuurtolk en ouderenadviseur. Daarnaast zijn in dit onderzoek maatschappelijke 

factoren onderzocht; bijvoorbeeld de beheersing van het Nederlands onder oudere migranten, hun ‘vroege 

ouderdom’ en de rol van zelforganisaties. 

 Ook is dit onderzoek gericht op een concreet probleem. Het onderwerp, de kwaliteit van 

hulpverlening aan oudere migranten, is een actueel vraagstuk in onze samenleving. Dit onderzoek biedt 

inzicht in de leefwereld van oudere migranten en in de perspectieven van ouderenadviseurs op de 

hulpverlening aan deze groep. Deze kennis over overeenkomsten en verschillen tussen perspectieven van 

ouderenadviseurs en oudere migranten, draagt bij aan de oplossing van het vraagstuk.  
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Hoofdstuk 2 Theoretisch Kader 

 

In dit hoofdstuk komt literatuur over de gezondheid en het welzijn van oudere migranten en de 

hulpverlening aan deze groep aan bod. In de eerste paragraaf wordt aandacht geschonken aan de 

gezondheid en het welzijn van oudere migranten. Vervolgens worden bestaande onderzoeken naar de 

hulpverlening aan oudere migranten weergegeven. Daarna wordt het Yipratmak-model uiteengezet, dat de 

basis vormt voor het Programma Oudere Migranten (POM). In de laatste paragraaf wordt ingegaan op de 

doelen en werkwijze van het programma.  

 

2.1 Gezondheid en welzijn oudere migranten 

Over de positie van oudere migranten in Nederland is in 2004 een publicatie verschenen van het Sociaal 

Cultureel Planbureau (SCP) getiteld Gezondheid en welzijn van allochtone ouderen. Dit rapport heeft 

betrekking op Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen boven de 55 jaar. Aanleiding voor dit 

onderzoek is de verwachting dat de groep niet-westerse allochtone ouderen in de nabije toekomst snel zal 

toenemen, waardoor deze groep een groter beroep zal gaan doen op de zorg- en welzijnsvoorzieningen. In 

deze publicatie komen specifieke kenmerken en wensen met betrekking tot ouderenvoorzieningen aan bod, 

omdat deze kennis noodzakelijk wordt geacht voor goede hulpverlening aan allochtone ouderen. Deze 

paragraaf gaat over oudere Turken, Marokkanen en Surinamers. Oudere Antillianen worden buiten 

beschouwing gelaten, omdat er in Delfshaven weinig Antillianen wonen. De kenmerken en wensen hebben 

achtereenvolgens betrekking op; inkomen, taal, leeftijdsverschil, kinderen, thuisvoelen in Nederland, 

gezondheid en hulp.  

  

Migranten hebben over het algemeen een aanzienlijk lager inkomen dan autochtonen, omdat zij vaker één 

inkomen per huishouden hebben, Turkse en Marokkaanse vrouwen minder vaak werken en Surinamers en 

Antillianen vaker alleenstaand zijn. Voor oudere migranten geldt dat zij in veel gevallen een lager pensioen 

hebben dan autochtonen, omdat zij vaker slecht betaalde banen hebben gehad, vaker langdurig werkloos 

zijn geweest en vaker arbeidsongeschikt zijn geweest. Daarnaast hebben zij in veel gevallen een 

onvolledige AOW, omdat zij niet lang genoeg in Nederland wonen voor een volledige AOW-uitkering. Tot 

slot geeft het SCP-rapport aan dat veel oudere migranten hun rechten niet gebruiken om hun inkomen te 

verhogen, omdat zij weinig kennis hebben van het Nederlandse socialezekerheidsstelsel.  

 Turkse en Marokkaanse mannen beheersen het Nederlands ‘matig’ en de vrouwen hebben 

gemiddeld een ‘slechte’ taalbeheersing. Zij kunnen zich niet redden in het Nederlands en zijn aangewezen 

op anderen. Meer dan zestig procent van de Marokkaanse oudere vrouwen is zowel analfabeet in hun eigen 

taal als in het Nederlands. Surinaamse ouderen spreken beter Nederlands dan de andere migranten.  

 Bij Marokkaanse en Turkse echtparen is vaker dan bij autochtonen sprake van een groot 

leeftijdsverschil tussen man en vrouw. Omdat de vrouw over het algemeen een stuk jonger is dan de man, 
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kunnen zij hem vaak goede hulp bieden. Daarnaast zal de vrouw de man vaak overleven, wat ertoe leidt dat 

zij langere tijd alleenstaand is en aangewezen is op hulp van anderen dan haar partner. Meer dan de helft 

van de Surinaamse vrouwen is alleenstaand en bij huwelijken is zelden sprake van een groot 

leeftijdsverschil.  

 Uit de SCP-publicatie blijkt dat bij Marokkaanse en in mindere mate bij Turkse ouderen vaker 

kinderen jonger dan 18 in huis wonen. Ook blijkt dat autochtone en Turkse kinderen vaker in de buurt van 

hun ouders wonen, dan Marokkaanse kinderen. Over het algemeen hebben alle oudere migranten intensieve 

contacten met hun uitwonende kinderen.  

 Surinamers voelen zich het meest thuis in Nederland. Turken en Marokkanen hebben dit gevoel 

minder, maar de meerderheid is tevreden. Zij verblijven regelmatig in het land van herkomst en hebben daar 

vaak een huis. Bij Surinamers is dat anders, zij bezoeken minder vaak het land van herkomst en hebben 

daar ook minder vaak een huis. Meer dan de helft van de oudere migranten wil voorgoed in Nederland 

blijven wonen.  

 Met betrekking tot gezondheid blijkt dat Turkse, Marokkaanse en Surinaamse ouderen vaker 

chronische aandoeningen hebben dan autochtonen, dit geldt vooral voor oudere allochtone vrouwen. Turkse 

en Marokkaanse ouderen hebben ook vaker dan autochtonen beperkingen in mobiliteit, persoonlijke 

verzorging en het huishouden. De allochtone ouderen gaan vaker naar de huisarts dan autochtonen en zijn 

over het algemeen tevreden over dit contact. Het SCP concludeert dat de allochtone ouderen hun weg naar 

de voorzieningen weten te vinden.  

 Tot slot wordt ingegaan op de hulp die oudere migranten ontvangen. Ongeveer de helft van de 

zelfstandig wonende Marokkaanse 55-plussers ontving in 2003 informele of formele hulp bij persoonlijke 

of huishoudelijke verzorging, bij Turken is dit een derde en bij Surinamers 21 procent. Marokkanen en 

Turken krijgen vaker informele hulp van hun partner of hun kinderen dan autochtonen en zij maken amper 

gebruik van thuiszorg (tussen 1 en 8 procent). Bijna 20 procent van de Surinamers en autochtonen maakt 

gebruik van thuishulp. 65 procent van de Turkse ouderen is hier niet mee bekend. De meeste oudere 

migranten maken weinig gebruik van woon- en welzijnsvoorzieningen. Zij doen wel vaker een beroep op 

het algemeen maatschappelijk werk dan autochtonen (SCP, 2004).  

 

2.2 Hulpverlening aan oudere migranten 

In deze paragraaf komen een aantal belangrijke bevindingen aan bod uit bestaande onderzoeken naar de 

hulpverlening aan oudere migranten. Het betreft een beschrijving van projecten voor allochtone ouderen 

(Prakken, 1993), een onderzoek naar de problemen van Marokkaanse ouderen (Abraham, 1996) en een 

onderzoek naar chronisch zieke ouderen Turken en Marokkanen (Hugte & Smulders, 1997) waarin de 

wensen van deze ouderen kenbaar worden gemaakt. Er wordt in deze paragraafaandacht geschonken aan de 

aspecten die van belang zijn voor het ouderenwerk; inkomen, leeftijdsverschil, kinderen, vertalen, 

gezondheid, hulpvragen en interculturalisatie.  
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Uit onderzoek van Abraham blijkt dat Marokkaanse mannen vaker dan autochtonen arm en permanent 

afhankelijk zijn van de Nederlandse verzorgingsstaat. Veel van hen zijn door onvrijwillig ontslag of 

arbeidsongeschiktheid werkloos geworden en hebben schulden gemaakt. Daarnaast constateert hij dat 

Marokkaanse mannen vaak een jongere vrouw hebben, zoals ook naar voren kwam in de SCP- publicatie. 

Dit leidt ertoe dat zij vaak goede hulp ontvangen van hun vrouwen en vaak nog jongere kinderen in huis 

hebben. De mannen vinden de zorg voor deze kinderen zwaar, omdat zij meestal leven van een uitkering en 

hun gezondheid vaak slecht is (Abraham, 1996).  

Prakken (1993) stelt dat kinderen in het traditionele Marokkaanse systeem zeer afhankelijk zijn van 

hun ouders. In Nederland lijken de rollen te zijn omgedraaid, omdat jongeren hier financieel onafhankelijk 

zijn. De ouderen zien de verzorgingsstaat als destructief voor het gezinsleven, omdat ‘kinderen hier leren 

dat ze hun ouders niet nodig hebben’ (Abraham, 1996). Volgens Prakken rekenen oudere migranten erop 

hun oude dag te slijten bij de kinderen en kleinkinderen. Hun kinderen zijn echter in de Nederlandse 

maatschappij opgegroeid, hebben Nederlandse gewoonten overgenomen en hebben niet allemaal zin of zijn 

niet altijd in staat om hun ouders in huis te nemen en te verzorgen. Hulpverleners zijn van mening dat 

kinderen welwillend zijn en best voor hun ouders willen zorgen. Toch blijkt het moeilijk te zijn om met 

meerdere generaties in één huis te wonen; er zijn weinig grote woningen en als men bij elkaar woont, wordt 

er door de overheid op uitkeringen gekort (Prakken, 1993).  

 In migrantengezinnen zijn kinderen vaak op jonge leeftijd belast met het vertalen van brieven en 

betalen van rekeningen. Ook zijn ze tussenpersonen tijdens contact met artsen en hulpverleners, aldus 

Prakken. Hierbij worden problemen gesignaleerd; kinderen beheersen de moedertaal slecht, het tolken is 

een inbreuk op de privacy van de cliënt, de rollen tussen ouder en kind worden omgedraaid en kinderen 

verzuimen van school om te tolken. Uit onderzoek naar chronisch zieke oudere Marokkanen en Turken 

door Hugte en Smulders (1997) blijkt dat de ouderen het vertalen door kinderen ook niet altijd prettig 

vinden, omdat zij dan afhankelijk zijn van hun kinderen. Hulpverleners vinden over het algemeen de 

tolkentelefoon onpersoonlijk en ervaren dat niet alle ouderen het prettig vinden om zorg- en hulpverlening 

te krijgen van hulpverleners met dezelfde afkomst (Prakken, 1993). 

 De gezondheid van de door Abraham (1996) onderzochte Marokkaanse mannen blijkt slecht te zijn, 

dit komt door het zware en ongezonde werk dat zij hebben gedaan en door stress. Het verwerven van 

sociale zekerheid wordt door de mannen ervaren als oorzaak voor stress. Het contact met 

overheidsinstanties blijkt vaak mis te gaan door communicatieproblemen, misverstanden, zoekgeraakte 

brieven en het overtreden van regels. De oudere Marokkaanse mannen voelen zich sterk afhankelijk van 

tussenpersonen, zoals advocaten, huisartsen en ambtenaren. Als het niet lukt om een probleem op te lossen, 

krijgt deze persoon de schuld en begint men opnieuw met een nieuwe contactpersoon. Uit het onderzoek 

van Prakken (1993) blijkt dat spanningsklachten, zoals hoofdpijn, maagpijn of hyperventilatie, vaker bij 

allochtone vrouwen dan bij mannen voorkomen, omdat zij het Nederlands slechter beheersen en weinig 

sociale contacten hebben.  
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 Uit onderzoek van Prakken naar de hulpverlening blijkt dat Marokkanen vaak formulieren laten 

invullen, als gevolg van hun gebrekkige Nederlands. Opvallend vaak zijn het de mannen die contact leggen 

met de hulpverlening. Soms is er sprake van een hulpverleningsaanbod dat niet aansluit bij hun behoeften 

en wensen, waardoor ze na verloop van tijd niet meer komen. Aan de andere kant zijn er praktijksituaties 

bekend waarbij oudere migranten aanvankelijk kwamen voor simpele formulieren en later ook problemen 

op het gebied van relaties, kinderen en huisvesting op tafel legden. Hulpverleners ervaren dat Marokkaanse 

cliënten het gevoel moeten hebben dat zij worden geholpen door de hulpverlener. Dit geeft hen vertrouwen, 

ook al leveren deze inspanningen niets op. Veel Marokkanen vinden het vreemd dat de hulp gratis is, 

daarom laten zij soms hun formulieren invullen bij dubieuze kantoortjes. Prakken stelt dat de vragen en 

problemen van oudere migranten overeen komen met die van autochtonen. In een praktijkvoorbeeld blijkt 

dat oudere Molukkers meer vertrouwen kregen in een Nederlandse thuiszorgorganisatie, doordat zij Moluks 

personeel heeft aangetrokken. Bovendien maakt het hen niet meer uit of zij door een Molukse of een 

Nederlandse medewerker worden geholpen (Prakken, 1993). 

 

2.3 Yipratmak-model 

Het Programma Oudere Migranten is gebaseerd op bevindingen uit een onderzoek naar oudere Turkse 

mannen in Nederland (Meyboom & Eekelen, 1999). Doel van dit onderzoek was inzicht verkrijgen in de 

ouderdomsbeleving van oudere Turkse gastarbeiders in Nederland. Het blijkt dat oudere Turkse mannen in 

Nederland willen blijven, door de nabijheid van kinderen en de goede sociale en medische voorzieningen. 

Kern van dit onderzoek is dat Turkse ouderen in Nederland zich uitgeput voelen; zij hebben stressklachten 

en zijn vroeger oud dan autochtonen. ‘Yipratmak’ is een Turks werkwoord dat wijst op een actief proces 

van uitputten, verslijten, kapot maken en vroeg oud doen worden. Deze conclusie komt overeen met 

Abraham, die stelt dat Marokkaanse mannen een slechte gezondheid en meer stress hebben dan autochtone 

mannen (zie 2.2). Deze vroege ouderdom hangt samen met vier begrippen; taal, wantrouwen Nederlandse 

instellingen, boosheid op de kinderen en vakantie.  

 

De oudere Turkse mannen hebben te maken met een taalbarrière. Toen zij in de jaren zestig als 

gastarbeiders naar Nederland kwamen, waren ze vaak analfabeet. Zowel de Nederlandse overheid als de 

Turken zelf dachten dat hun verblijf tijdelijk was, waardoor beiden niet hebben geïnvesteerd in de 

beheersing van het Nederlands. Nu hebben ze op hogere leeftijd weinig kennis van de Nederlandse taal. Ze 

hebben het gevoel dat hun leven ten einde loopt en zien het alsnog leren van Nederlands niet als reële optie. 

De gevolgen van het taalprobleem worden als hard, moreel verlagend, zwaar en drukkend ervaren. Ook de 

gebrekkige communicatie op zich put hen uit.  

 Over de Nederlandse faciliteiten voor ouderen zijn de Turkse mannen wantrouwend. Ze zijn ervan 

onder de indruk, maar geloven niet dat de voorzieningen ook voor hen open staan. Zij hebben het gevoel dat 

Nederlandse instellingen hen niet willen helpen en dat de gebrekkige communicatie wordt gebruikt om hen 

te ontlopen en hun de voorzieningen te ontnemen waar zij recht op hebben. Soms zien zij discriminatie als 
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oorzaak van een deel van de problemen. Er is sprake van een slechte aansluiting tussen de oudere Turken en 

de Nederlandse instellingen. Dit blijkt ook uit het onderzoek van Prakken (zie 2.2).  

 Ook zijn de oudere Turken boos op hun kinderen. Zij vinden dat ouders een natuurlijk gezag 

hebben en dat kinderen verplicht zijn om voor hun ouders te zorgen als deze oud zijn. De kinderen verzaken 

in de ogen van de mannen echter massaal deze traditionele zorgplicht. Dit constateert Prakken ook (zie 2.2). 

De Turken vinden hun kinderen te onafhankelijk; dit wordt geweten aan het slechte voorbeeld van 

autochtone Nederlanders. Deze kwestie ligt bij hen erg gevoelig.  

 Tot slot gaan de mannen bij wijze van zelfhulp regelmatig lang op vakantie naar Turkije; tijdens dit 

bezoek sterken zij weer aan. Bij terugkomst lopen zij echter tegen bureaucratische problemen aan, omdat 

lopende zaken slecht zijn afgehandeld.  

 

2.4 Programma Oudere Migranten 

In 1999 is men bij het ouderenwerk in Delfshaven gestart met het Programma Oudere Migranten. In de 

brochure Tellen, luisteren, hulpverlenen en signaleren (SMDD, 2009) wordt de visie uiteengezet die aan dit 

programma ten grondslag ligt. “Oudere migranten verdienen onze aandacht. Zij hebben met hun komst en 

hun inzet bijgedragen aan de ontwikkeling van de Nederlandse welvaart. Nu bereiken ze een leeftijd waarop 

ze onze zorg nodig hebben ...Waar minder zichtbare groepen buiten de boot van de hulp- en dienstverlening 

vallen, moet meer aandacht en inspanning komen voor hun positie” (SMDD, 2009; p. 3 en 14).  

 

In de brochure wordt onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, 2008) aangehaald, 

waaruit blijkt dat Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse ouderen vaker dan autochtonen een 

slechte gezondheid ervaren. Turkse en Marokkaanse ouderen bezoeken ook vaker de huisarts en hebben 

meer fysieke beperkingen. Zij deden in Nederland vooral zwaar lichamelijk werk, waar geen opleiding voor 

nodig was. Het ouderenwerk van de SMDD is van mening dat oudere migranten tot twee 

minderheidsgroepen behoren: ze zijn migrant én oudere. Ze hebben daardoor sterker dan autochtone 

ouderen te maken met discriminatie en ervaren dat ook zo. Daarnaast hebben allochtone ouderen, vooral 

Turken en Marokkanen, vaak een laag inkomen.  

 Het Programma Oudere Migranten is gebaseerd op het Yipratmak-model (zie 2.3). Gesteld wordt 

dat: “de opmerkelijke uitkomst van dit onderzoek de blik verscherpte. Ineens werd zichtbaar dat dezelfde 

problemen zich eveneens voordeden bij andere groepen oudere migranten. Ook Marokkaanse, Chinese, 

Pakistaanse en Kaapverdiaanse senioren voelen zich afgedankt en uitgeput” (SMDD, 2009; p. 6). Uit de 

ervaringen met de hulpverlening aan oudere migranten bleek dat zij dezelfde hulpvragen hebben als 

autochtone ouderen, bijvoorbeeld over vervoer, administratie en woonruimte. 

 In de brochure worden drie doelen van het Programma Oudere Migranten geschetst. Ten eerste wil 

zij een goed bereik onder alle ouderen realiseren. Ouderenadviseurs krijgen elk kwartaal een overzicht over 

de opbouw van hun cliëntenbestand in verhouding met de bevolkingssamenstelling van de wijk waarin zij 
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werken. Hiervoor worden registratiecijfers gebruikt, die zijn ontleend aan het Centrum voor Onderzoek en 

Statistiek van de gemeente Rotterdam (COS).  

 Ten tweede moet de hulpverlening aan oudere migranten persoonsgericht en kwalitatief 

gelijkwaardig zijn aan de hulpverlening aan autochtonen. Om dit te bereiken moeten de voorzieningen van 

het ouderenwerk gelijk worden verdeeld over alle groepen. Om het vertrouwen van oudere migranten te 

winnen en hun problemen goed te begrijpen, is de functie van cultuurtolk in het leven geroepen.  

 Tot slot heeft het Programma Oudere Migranten een maatschappijkritisch doel. Zij wil de 

problemen van oudere migranten onder de aandacht brengen bij andere instellingen en overheden.  

 

Het programma wordt in de brochure omschreven als een methodiek die uit vijf onderdelen bestaat. Ten 

eerste wordt nauwkeurig gemeten of het cliëntenbestand overeenkomt met de samenstelling van de wijk. 

Hierbij is ook aandacht voor het kwalitatieve aspect, dat betrekking heeft op het aantal huisbezoeken en het 

type hulp dat wordt verleend aan oudere migranten. Aandacht voor deze cijfers heeft volgens de SMDD 

geleid tot een toename in het aantal huisbezoeken en meer hulpvragen van psychosociale aard.  

 Ten tweede werkt de SMDD samen met zelforganisaties, zoals moskeeën, stichtingen en sociaal-

culturele verenigingen. Door middel van deze samenwerking worden problemen achterhaald die spelen in 

de achterban van zelforganisaties. Ook leggen zelforganisaties het contact tussen de oudere migranten en 

het ouderenwerk. Er zijn grote verschillen in omvang en structuur van zelforganisaties en daar stemt de 

SMDD haar samenwerking op af.  

 Ten derde wordt er gewerkt met cultuurtolken, die een brug slaan tussen oudere migranten en de 

SMDD. Ze zijn niet opgeleid als maatschappelijk werkers, maar vertalen wat de cliënt en de 

ouderenadviseur tegen elkaar willen zeggen. Daarnaast verstrekt de cultuurtolk informatie over de cultuur 

van de cliënt aan de hulpverlener. Hij of zij kan uitleggen waarom een cliënt iets op een bepaalde manier 

vindt of zegt. Cultuurtolken zorgen voor vertrouwen en bieden de mogelijkheid om door te vragen. Zo 

komen de ouderenadviseur en de cultuurtolk samen tot de kern van de zaak.  

 De laatste onderdelen van het Programma Oudere Migranten zijn interculturalisatie en 

deskundigheidsbevordering. Het ouderenwerk ziet verkleuring van de organisatie als noodzakelijk voor 

intercultureel werken. Dit blijkt ook uit onderzoek van Prakken (zie 2.2). Deskundigheidsbevordering 

bestaat uit de informatie over cultuur die cultuurtolken verstrekken, workshops die worden gegeven over 

culturele aspecten, regelmatige intervisie en een digitale kennisbank voor ouderenadviseurs.  

 

Het Programma Oudere Migranten loopt tien jaar en in de eerdergenoemde brochure wordt geconcludeerd 

dat het programma werkt. Het programma bewijst dat oudere migranten dezelfde hulpvragen hebben als 

autochtone ouderen. De bevinding van Prakken, dat de hulpvragen overeenkomen, wordt hiermee bevestigd 

(zie 2.2). Uit het programma blijkt dat er geen aparte organisatie ingericht hoeft te worden en dat er geen 

aparte hulpverleners voor aparte doelgroepen nodig zijn (SMDD, 2009).  
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 Het succes van het Programma Oudere Migranten in Delfshaven is niet onopgemerkt gebleven. Er 

wordt nu in vier deelgemeenten mee gewerkt; in Delfshaven, Centrum, Feijenoord en Noord. De gemeente 

Rotterdam financiert deze stadsbrede opzet van het programma. 

 

Bij de positieve resultaten van het Programma Oudere Migranten die in de brochure worden omschreven, 

wil ik graag één kanttekening maken. Hoewel in de brochure wordt gesteld dat het bereik onder oudere 

migranten goed is, geldt dit niet voor alle vormen van hulpverlening. In 2008 was de helft van de cliënten 

van het ouderenwerk uit allochtoon. Op basis van deze gegevens zou men verwachten dat ook de helft van 

de huisbezoeken bij hen wordt afgelegd, dit is echter ongeveer een derde. Er zijn in 2008 in totaal 500 

huisbezoeken gedaan, hiervan heeft 22 procent bij Surinamers, 4 procent bij Kaapverdianen, 3 procent bij 

Marokkanen en 2 procent bij Turken plaatsgevonden. De andere tweederde is afgelegd bij autochtonen. Het 

afleggen van huisbezoeken is de meest intensieve vorm van hulpverlening.  
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Hoofdstuk 3 Methodologische verantwoording 

 

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksmethode uiteengezet en verantwoord. Hierbij is gebruik gemaakt van 

Onderzoeksmethoden (’t Hart & Boeije, 2005) en Analyseren in kwalitatief onderzoek (Boeije, 2005). De 

paragrafen gaan over de onderzoeksstrategie, de dataverzameling, het bestaand materiaal, het verzameld 

materiaal, de populatie, de analyse, het verloop van het onderzoek en de betrouwbaarheid en validiteit.  

 

3.1 Onderzoeksstrategie 

In dit onderzoek is gekozen voor een kwalitatieve benadering, waarin wordt beoogd om ervaringen en 

belevingen van oudere migranten en ouderenadviseurs te beschrijven en te interpreteren. Hier is voor 

gekozen omdat de onderzoeker wil aansluiten bij de leefwereld van de onderzochten en omdat er bestaande 

interviews beschikbaar zijn, waardoor een kwalitatief onderzoek voor de hand ligt. Kwalitatief onderzoek 

heeft drie belangrijke kenmerken, die in deze paragraaf aan bod komen. 

 Ten eerste is het uitgangspunt dat mensen betekenis geven aan hun omgeving en op basis van deze 

betekenisgeving handelen. In dit onderzoek worden deze betekenissen van oudere migranten en 

ouderenadviseurs beschreven, waarbij de interpretatie van de onderzochten centraal staat. 

 Om aan te sluiten bij de leefwereld van oudere migranten en ouderenadviseurs is een open 

onderzoeksprocedure noodzakelijk. In dit onderzoek is getracht door middel van participerende observaties 

en het afnemen van open interviews inzicht te krijgen in de ouderdomsbeleving en hulpverlening aan 

oudere migranten. De uitvoering van het onderzoek is van tevoren niet helemaal vastgelegd, waardoor 

flexibel ingespeeld kan worden op relevante veranderingen en gebeurtenissen tijdens het onderzoek.  

 Deze werkwijze heeft gevolgen voor de aard van de uitkomsten. Er wordt in dit onderzoek een 

beschrijving gegeven van de interpretaties van onderzochten. Naast de verklaringen die zij aangeven, zoekt 

de onderzoeker naar de achtergrond van deze bevindingen. Deze verklaringen van de onderzoeker 

verbinden de individuele perspectieven van de onderzochten.  

 

3.2 Dataverzameling 

In kwalitatief onderzoek kunnen op verschillende manieren gegevens worden verzameld. In deze paragraaf 

komen de drie typen gegevens die bij dit onderzoek zijn gebruikt aan bod; bestaande interviews, 

verzamelde interviews en participerende observaties. 

 

3.2.1 Bestaand materiaal 

Bij de start van dit onderzoek was bestaand materiaal beschikbaar, dit zijn elf letterlijk uitgewerkte 

interviews. Dit betreft acht interviews die zijn afgenomen bij ouderenadviseurs door cultuurtolken, die 

dateren van eind 2008. Het doel hiervan was achterhalen waarom het aantal allochtone cliënten was 

afgenomen. Het is onbekend of bij deze interviews gebruik is gemaakt van een topiclijst.  
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 Daarnaast zijn drie letterlijk uitgewerkte verslagen van bijeenkomsten beschikbaar. De eerste is een 

evaluatie van cultuurtolken over hun werk en de samenwerking met ouderenadviseurs. De tweede een 

expertmeeting van Marokkaanse medewerkers van de SMDD, waarin de vraag centraal staat hoe 

Marokkaanse ouderen beter bereikt kunnen worden. De derde een discussie met zowel ouderenadviseurs als 

cultuurtolken over het werken met het Programma Oudere Migranten. Dit materiaal is verzameld om inzicht 

te verwerven in de hulpverlening aan oudere migranten en hun problemen zichtbaar te maken bij andere 

instellingen en de politiek. Alle verslagen zijn voor mij toegankelijk.  

 Tot slot hebben twee ouderenadviseurs ook letterlijk uitgewerkte gesprekken tussen cliënten en hen 

beschikbaar gesteld. Dit betreft drie verslagen van huisbezoeken bij Turkse en Marokkaanse cliënten.  

 

3.2.2 Verzameld materiaal 

Vervolgens is eigen materiaal verzameld door middel van semigestructureerde interviews bij 

ouderenadviseurs en oudere migranten. Hierbij ligt van tevoren vast welke onderwerpen (topics) aan bod 

komen, maar niet op welke wijze ze besproken worden of de volgorde waarin dat gebeurd. Er is bij de 

interviews geprobeerd om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het referentiekader van de geïnterviewden. Op 

basis van de antwoorden van respondenten zijn sommige onderwerpen uitgebreider besproken dan andere.  

 Bij de interviews met ouderenadviseurs is gebruik gemaakt van een topiclijst (bijlage 1). Deze is 

samengesteld naar aanleiding van de literatuur en de analyse van het bestaand materiaal. De interviews met 

ouderenadviseurs hebben als doel om te informeren naar onderwerpen die in het bestaand materiaal niet aan 

bod waren gekomen en de opvattingen die in de secundaire analyse naar voren kwamen verder uit te diepen. 

De topiclijst bestaat uit vragen over het Programma Oudere Migranten, vragen over het werken met oudere 

migranten en vragen over hun visie op het ouder worden van migranten in Nederland. Bij dit laatste 

onderdeel is het Yipratmak-model (zie 2.3) als uitgangspunt genomen.  

 Er zijn vier ouderenadviseur geïnterviewd. Een autochtone ouderenadviseur die het werken met 

cultuurtolken prettig vindt. Een autochtoon die meer moeite heeft met het bereiken van allochtone ouderen/ 

Een ouderenadviseur van niet-Nederlandse afkomst die liever niet met cultuurtolken werkt en een van niet-

Nederlandse afkomst die relatief kort bij de SMDD werkt.  

 Ter voorbereiding op de interviews met oudere migranten is ook een topiclijst samengesteld (zie 

bijlage 2), die gebaseerd is op de analyse van de literatuur en het tot dan toe geanalyseerde bestaande en 

verzamelde materiaal. Doel van deze interviews is achterhalen of de elementen van het Yipratmak-model 

(zie 2.3) ook bij andere dan Turkse ouderen een rol spelen. Daarnaast bieden deze elementen aanleiding om 

vragen te stellen over ervaringen met het ouderenwerk.  

Er zijn zeven interviews afgenomen onder oudere migranten. Bij een vrouw uit Kaapverdië, zij sprak slecht 

Nederlands en door omstandigheden was er geen cultuurtolk bij. Bij een 86-jarige vrouw uit Eritrea, 

waarbij een vrijwilliger
2
 aanwezig was die tolkte Bij een Marokkaanse man van 72 die bij hem thuis en met 

                                                 
2
 Dit is een vrijwilliger die tijdens de hulpverlening door het ouderenwerk ook tolkt.  
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een cultuurtolk is geïnterviewd. Ook is een interview afgenomen bij een 76-jarige Turkse man, die ik heb 

gesproken na een huisbezoek met een ouderenadviseur. Naar aanleiding van een spreekuur zijn twee 

cliënten geïnterviewd. Een 67-jarige man uit Guyana
3
 en een Marokkaanse man. Tot slot is een man uit 

Bosnië geïnterviewd, die actief is in een Bosnische zelforganisatie.  

 

3.2.3 Participerende observaties 

De onderzoeker is gedurende drie maanden werkzaam geweest binnen de SMDD. In een participerende 

observatie neemt de onderzoeker deel aan het sociale leven van de onderzochten, in dit onderzoek de 

hulpverlening aan oudere migranten. Tijdens deze participerende observaties is gelet op het gedrag en de 

opvattingen van oudere migranten en ouderenadviseurs. De waarnemingen zijn in de vorm van notities 

(memo’s) opgenomen in een logboek.  

De onderzoeker is aanwezig geweest bij vergaderingen over het Programma Oudere Migranten, waar 

leidinggevenden hun inzichten en actuele problemen uitwisselden. Daarnaast heeft ze gesprekken 

bijgewoond tijdens een spreekuur. Eén keer met een vrouwelijke autochtone ouderenadviseur en één keer 

met een mannelijke allochtone ouderenadviseur. Tot slot is ze aanwezig geweest bij een voorlichting over 

het ouderenwerk bij een zelforganisatie van Turkse vrouwen. 

 

3.3 Onderzoekspopulatie 

De onderzoekspopulatie bestaat uit ouderenadviseurs die werkzaam zijn bij de SMDD en oudere migranten. 

De oudere migranten zijn cliënten van het ouderenwerk, met uitzondering van één respondent die actief is 

bij een zelforganisatie. Daarnaast zijn er cultuurtolken en andere medewerkers van de SMDD betrokken bij 

dit onderzoek, omdat zij hebben geparticipeerd in het bestaande materiaal. De selectie van ouderenadviseurs 

heeft plaatsgevonden op basis van de bestaande interviews. De oudere migranten zijn benaderd via de 

ouderenadviseurs, die zijn verzocht om in hun cliëntenbestand respondenten te werven voor dit onderzoek.  

 

3.4 Analyse 

De dataverzameling en de analyse zijn in dit onderzoek afgewisseld. Het eerste deel van het onderzoek is 

gericht op de perspectieven van ouderenadviseurs. Er is gestart met de analyse van het bestaand materiaal, 

dat input opleverde voor de interviews met ouderenadviseurs. Vervolgens zijn deze interviews afgenomen 

en geanalyseerd. Het tweede deel van het onderzoek is gericht op het perspectief van oudere migranten. 

Ook hierbij zijn eerst de bestaande verslagen geanalyseerd, waaruit onderwerpen bleken die relevant zijn 

voor oudere migranten. Deze onderwerpen zijn, samen met thema’s die naar voren kwamen in de interviews 

met ouderenadviseurs, uitgediept in de interviews met oudere migranten.  

 

                                                 
3
 Guyana is een land in Zuid-Amerika, net boven Brazilië. 
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 Vrijwel alle interviews zijn letterlijk uitgewerkt en ingevoerd in het kwalitatieve analyseprogramma 

Kwalitan. De SMDD gaat dit programma in de toekomst beschikbaar stellen voor haar medewerkers, zodat 

zij hun cliëntgesprekken kunnen analyseren. Daarom is mij gevraagd van dit analyseprogramma gebruik te 

maken.  

 Het belangrijkste onderdeel van de analyse is het coderen. Hierin worden verschillende thema’s in 

het onderzoeksmateriaal onderscheiden en benoemd met een code. Dit proces start met open coderen. In 

deze eerste fase worden fragmenten gelabeld. In deze fase worden fragmenten nauwelijks geselecteerd op 

relevantie, omdat nog niet bekend is wat belangrijk is voor het onderzoek. Fragmenten van interviews 

hebben in deze fase een code gekregen, de hoeveelheid materiaal verminderd en gegevens ten opzichte van 

elkaar worden geordend. In deze fase is gewerkt met dimensies, waar positieve en negatieve aspecten onder 

kunnen vallen, zoals ‘bereik’ en ‘samenwerking’.  

 Vervolgens is meer materiaal verzameld en axiaal gecodeerd. In deze fase zijn de codes van het 

open coderen getoetst aan het nieuwe materiaal. Er zijn nieuwe codes gecreëerd en clusters gemaakt, waarin 

hoofd- en subcodes onderscheiden worden. Bij het axiaal coderen zijn elementen van het onderzoek 

geselecteerd die belangrijker zijn dan andere. In deze fase is een stap gezet van concreet naar meer abstract.  

 De laatste fase van analyseren is selectief coderen. Hierin worden alle codes en hun fragmenten in 

elkaar geschoven en wordt een structuur aangebracht. Op deze manier zijn de gegevens geordend in het 

licht van de probleemstelling en de definitieve resultaten tot stand gekomen.  

 

3.5 Verloop van het onderzoek 

Gedurende het onderzoeksproces, in de maanden april, mei en juni 2009, ben ik werkzaam geweest bij de 

SMDD. Ik heb daar verschillende indrukken opgedaan en er is mij veel informatie versterkt door de 

projectleider van het Programma Oudere Migranten. Deze ervaringen en interpretaties van de participerende 

observaties zijn opgenomen in een logboek. Dit heeft inzichten opgeleverd die zijn gebruikt bij het 

opstellen van de topiclijsten, tijdens de interviews en bij de analyse. 

 Ik ben tijdens het onderzoek goed geholpen door een aantal ouderenadviseurs en cultuurtolken. Ze 

hebben tijd vrijgemaakt tijdens bijeenkomsten, voor interviews en voor informele gesprekken. Ook hebben 

sommige ouderenadviseurs contact gelegd met oudere migranten die zijn geïnterviewd. Helaas liet de 

medewerking van andere ouderenadviseurs te wensen over. 

 De oudere migranten die geïnterviewd zijn, vertelden volop over hun leven en hun ervaringen met 

het ouderenwerk. Vaak begonnen zij uit zichzelf te vertellen, voordat de eerste expliciete vraag werd 

gesteld. Ik heb de indruk dat zij de interviews prettig vonden en ben meerdere keren bedankt voor de 

interesse.  
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3.6 Betrouwbaarheid en validiteit 

Betrouwbaarheid heeft betrekking op beïnvloeding van de waarneming door toevallige of onsystematische 

fouten Positief voor de betrouwbaarheid is dat bij de verzameling van het eigen materiaal gebruikt is 

gemaakt van topiclijsten. Deze zijn opgesteld naar aanleiding van de literatuur, de analyse van het 

bestaande materiaal en de participerende observaties. Met behulp van deze topiclijsten is op een 

systematische manier nieuw materiaal verzameld, waardoor bevindingen uit het bestaand materiaal zijn 

bevestigd of ontkracht.  

 Daarnaast zijn alle keuzes die de onderzoeker heeft gemaakt tijdens het onderzoek, zoals de selectie 

van respondenten en de analysemethode, vastgelegd in dit rapport. Op deze manier zijn de keuzes voor 

iedereen inzichtelijk. De letterlijk uitgewerkte onderzoeksverslagen zijn opgeslagen en geanalyseerd in het 

computerprogramma Kwalitan. Door het gebruik hiervan is de kans op fouten bij de registratie van de 

onderzoeksgegevens minimaal.  

Ook is gedurende het onderzoek een logboek met waarnemingen bijgehouden. Dit is gebruikt bij 

het opstellen van de topiclijsten, tijdens de gesprekken en tijdens de analyse. Op deze manier is de kans op 

toevallige fouten verkleind. 

 

Validiteit heeft betrekking op de beïnvloeding van het onderzoek door systematische fouten. Een onderzoek 

is valide als de onderzoeker verklaart wat hij daadwerkelijk wil verklaren (Boeije, 2005). De oudere 

migranten die zijn geïnterviewd, zijn door ouderenadviseurs verzocht mee te werken. Dit zullen 

waarschijnlijk cliënten zijn waarmee de ouderenadviseur een goede relatie heeft opgebouwd. Dit is negatief 

voor de validiteit, omdat alleen cliënten met goede ervaringen zijn onderzocht.  

 Positief voor de validiteit is dat er zowel gebruik is gemaakt van bestaand als verzameld materiaal 

en dat het verzamelde materiaal bestaat uit participerende observaties en open interviews. Deze 

onderzoeksstrategie, waarbij metingen worden verricht vanuit verschillende invalshoeken, heet 

methodetriangulatie. Door deze manier van onderzoek doen zijn elementen over ouderdom en 

hulpverlening naar voren gekomen, die anders niet bekend waren geworden. Voordeel van het bestaand 

materiaal is dat er geen onderzoeker bij betrokken was, waardoor de respondenten niet beïnvloed werden. 

Aan de andere kant zijn deze onderzoeksresultaten weinig systematisch verzameld. Ook zijn de 

dataverzameling en -analyse afgewisseld, waardoor de interpretaties van waarnemingen telkens zijn getoetst 

bij volgende respondenten.  

Tot slot zijn de resultaten van dit onderzoek informeel besproken met medewerkers van de SMDD 

en voorgelegd aan een cultuurtolk. Zij heeft hierop haar visie gegeven vanuit ervaringen in de praktijk. 

Deze terugkoppeling komt de validiteit ten goede.  
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Hoofdstuk 4 Resultaten ouderenadviseurs 

 

In dit hoofdstuk komen de visies van ouderenadviseurs aan bod. Er is een paragraaf over ouderdom bij 

migranten en een over de hulpverlening aan oudere migranten. Vanwege privacy worden ook mannelijke 

ouderenadviseurs met ‘zij’ aangeduid. 

 

4.1 Visie op ouderdom 

In deze paragraaf komen de vijf elementen van het Yipratmak-model aan bod: taal, wantrouwen 

Nederlandse instellingen, boosheid op kinderen, vroege ouderdom en vakantie.  

 

4.1.1 Taal  

Veel oudere migranten beheersen de Nederlandse taal slecht en lopen daarom tegen praktische problemen 

aan. Ook vallen migranten naarmate ze ouder worden, meer terug op hun eerste taal en verslechterd hun 

Nederlands. Meerdere ouderenadviseurs vinden dat vrouwen vaak slechter Nederlands spreken dan mannen. 

De meeste ouderenadviseurs begrijpen dat oudere migranten op hogere leeftijd geen Nederlands meer gaan 

leren. Eén van hen begrijpt niet dat migranten die hier al dertig jaar wonen, geen Nederlands spreken. Als 

cliënten gefrustreerd zijn omdat ze geen Nederlands spreken, denkt ze: ‘ga de taal maar leren’.  

‘Mijn insteek zou zijn om het gewoon op de langere termijn te doen, ook al ben je 55 of 65. Dan ben 

je nog in staat om gewoon een paar woorden te leren. Je leeft hier in Nederland en moet toch ook 

de taal leren. Al zijn dat maar gewoon een paar woorden.’ (medewerker SMDD) 

 

Eén ouderenadviseur vertelde over een Hindoestaanse cliënt die geen Nederlands sprak en waar ook geen 

cultuurtolk voor is. Zij heeft veel tijd genomen en door middel van foto’s contact kunnen leggen met de 

cliënt. Zij praatten heel langzaam met elkaar en lieten bepaalde woorden weg. 

 

4.1.2 Wantrouwen Nederlandse instellingen  

Meerdere ouderenadviseurs geven aan dat oudere migranten zich niet altijd serieus genomen voelen door 

Nederlandse instanties. Oudere migranten gaan sneller naar de huisarts dan autochtonen en laten soms in 

het land van herkomst een second opinion doen bij specialisten, omdat zij in Nederland lang bij de huisarts 

blijven zonder te worden doorverwezen. Eén ouderenadviseur denkt dat oudere migranten zich wel serieus 

genomen voelen. Een ander ervaart dat oudere migranten denken dat gratis hulpverlening
4
 geen goede 

hulpverlening kan zijn.  

                                                 
4
 Het maatschappelijk werk wordt gefinancierd door de gemeente. Cliënten hoeven zelf geen bijdrage 

te betalen.  
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‘Dat ze wel een aardige huisarts hebben, maar dat ze eigenlijk niet begrijpen wat er nou met ze is. 

Dus ik weet niet of dat een soort wantrouwen is, maar wel niet echt weten wat er speelt.’ 

(ouderenadviseur) 

 

Marokkaanse ouderen komen niet naar het ouderenwerk met ‘een papiertje’, maar zoeken de oplossing bij 

de instantie waar het direct om gaat. Ze hebben weinig vertrouwen in het maatschappelijk werk en vragen 

zich af wat de meerwaarde is.  

‘Want dan hoor ik van: ach, maatschappelijk werk doet toch niet zoveel. Dan moet ik een 

formuliertje invullen, een praatje maken. Hoe gaat het met je kinderen? Hoe gaat het met u? That's 

it.’ (medewerker SMDD) 

 

Twee ouderenadviseurs constateren dat dubieuze bureautjes die worden gerund door allochtonen en 

bijvoorbeeld tegen betaling thuishulp aanvragen, oudere migranten oplichten. Zij hebben dit niet door, maar 

de ouderenadviseur komt erachter.  

‘Als mensen recht hebben op drie uur huishoudelijke hulp, krijgen ze bijvoorbeeld maar twee uur, 

want het andere uur stoppen ze (de bureautjes) in hun zak. Ze kunnen de brief toch niet lezen, 

mensen weten niet waar ze recht op hebben. En dat gebeurt heel vaak.’ (ouderenadviseur)  

 

4.1.3 Boosheid op kinderen  

De meeste ouderenadviseurs zien een spanning tussen oudere migranten en hun kinderen. De kinderen 

hebben vaak een druk bestaan, terwijl van hen wordt verwacht dat zij voor hun ouders zorgen. Er zijn 

ouderenadviseurs die denken dat kinderen van oudere migranten taken op zich nemen, die bij autochtonen 

door hulpverleners worden gedaan. Zij denken dat oudere migranten door deze informele zorg minder vaak 

een beroep doen op het ouderenwerk. De migranten die wel bij het ouderenwerk komen, zijn degenen die 

geen familie meer hebben of hier niet op terug kunnen vallen.  

 ‘Ik heb me afgevraagd hoe het komt dat we deze mensen (Marokkanen) minder snel bereiken, dan 

 denk ik dat zij een groter netwerk hebben. Bijvoorbeeld kinderen en kleinkinderen die deze mensen 

 toch sneller helpen.’ (ouderenadviseur) 

 

Over het algemeen zijn de gezinnen van Turken en Marokkanen groter dan die van autochtonen. Ook 

hebben zij vaker dan autochtonen jongere kinderen in huis, waardoor ze tegen andere problemen aanlopen. 

‘Je ziet natuurlijk vaak allochtone ouderen die nog jonge kinderen in huis hebben. Hun mobiliteit is 

zo slecht, dat ze een aangepaste woning nodig hebben, maar zij kunnen gewoon echt nergens een 

huis vinden.’ (ouderenadviseur) 

 

Eén ouderenadviseur heeft uitgesproken ideeën over de manier van leven van Turkse en Marokkaanse 

mannen. Zij zouden zich, wanneer ze stoppen met werken, volledig terugtrekken in eigen kring.  
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‘Wanneer is een man nou thuis? Die gaat 's morgens om acht uur de deur uit, gaat in een hoekje in 

een café zitten en om acht uur ’s avonds gaat hij naar huis en dan gaat hij naar bed.’ 

(ouderenadviseur) 

 

4.1.4 Vroege ouderdom  

Marokkaanse en Turkse ouderen zijn zelden ouder dan 75 jaar, omdat zij zich in de jaren zestig in 

Nederland hebben gevestigd. Eén ouderenadviseur constateert dat de leeftijd van oudere migranten soms 

niet klopt. De registratie in het land van herkomst vond niet altijd (precies) plaats en sommigen hebben zich 

jonger voorgedaan om binnen een bepaalde werkcategorie te vallen.  

 Alle ouderenadviseurs denken dat oudere migranten het lastiger hebben in de Nederlandse 

samenleving dan autochtone ouderen. Ze ervaren dat oudere migranten vaak op jongere leeftijd bij het 

ouderenwerk komen. Zij hebben problemen met hun gezondheid, die bij autochtonen vaker op hogere  

leeftijd voorkomen. Ouderenadviseurs denken dat dit komt door het zware werk dat zij hebben gedaan.  

 ‘Ik heb een groot aantal allochtone cliënten die 60 of 65 zijn, maar waarbij je gezien hun 

 gezondheidsklachten en mobiliteit snel zou kunnen zeggen: die zijn bijna 80. En zo voelen zij zich 

 soms ook.’ (ouderenadviseur) 

 Eén ouderenadviseur gaf aan dat deze vroege ouderdom minder geldt voor Surinaamse en 

Kaapverdiaanse ouderen.  

 

4.1.5 Vakantie  

Veel allochtone cliënten gaan jaarlijks een aantal maanden naar het land van herkomst. Kaapverdianen gaan 

minder vaak op vakantie, omdat de reis duurder is dan naar de andere landen.  

‘Vroeger mochten ze drie maanden, verdwenen ze drie maanden. Ik denk dat als ze een jaar weg 

mogen, ze een jaar weg blijven.’ (ouderenadviseur) 

 

Oudere migranten die wel op vakantie gaan naar hun thuisland hechten daar veel waarde aan. Eén 

ouderenadviseur denkt dat zij vakantie ervaren als een zegen om te ontsnappen aan ‘het papiergedoe’ in 

Nederland. Op het moment dat zij terug komen, raken ze helemaal gestresst van alle formulieren die in 

Nederland op hen liggen te wachten. Een andere ouderenadviseur herkent dit niet, zij denkt dat de vakanties 

geen problemen opleveren; kinderen lezen de post en maken het huis schoon terwijl hun ouders weg zijn. 

Sommige ouderenadviseurs denken dat vrouwen minder gemakkelijk op vakantie gaan dan mannen, omdat 

zij zich sterker gebonden voelen aan hun kinderen in Nederland. Anderen denken dat mannen en vrouwen 

het even gemakkelijk vinden.  

 

Alle ouderenadviseurs denken dat veel oudere migranten in Nederland blijven wonen, vanwege de goede 

sociale zekerheid, goede zorgvoorzieningen en de nabijheid van familie.  
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‘Ik denk dat de gezondheidszorg een rol speelt, omdat volgens mij in Kaapverdië de 

gezondheidszorg iets minder goed is geregeld dan hier.’ (ouderenadviseur) 

 

4.2 Visie op hulpverlening 

In deze paragraaf wordt de visie van ouderenadviseurs op de hulpverlening aan oudere migranten 

weergegeven. De onderwerpen zijn: het bereik, de samenwerking met zelforganisaties, de hulpvragen van 

oudere migranten, de taakopvatting van ouderenadviseurs en de samenwerking met cultuurtolken.  

 

4.2.1 Bereik 

In deze paragraaf komen de volgende onderwerpen aan bod: het bereik, de mate van bewustzijn, hoe 

contact wordt gelegd en het bereik onder mannen en vrouwen.  

 

Een doelstelling van het Programma Oudere Migranten is dat het cliëntenbestand een afspiegeling is van de 

wijk. In de bestaande interviews constateren de meeste ouderenadviseurs dat er een paar jaar geleden meer 

oudere migranten waren en dat er ook vaker cultuurtolken werden betrokken bij de hulpverlening. Ze 

denken dat het bereik beter kan. In de interviews die bij dit onderzoek zijn afgenomen, denken 

ouderenadviseurs echter dat hun bereik aardig klopt met de verdeling van de ouderen in de wijk.  

 Ook cultuurtolken hebben verschillende meningen over het bereik, dit is te verwachten omdat 

iedere cultuurtolk werkt met één migrantengroep, namelijk de groep met dezelfde afkomst. Over het aantal 

cliënten bij het ouderenwerk van hun migrantengroep, hebben sommige cultuurtolken het gevoel dat het er 

steeds meer worden, anderen zeggen dat ‘er gewoon heel weinig klanten zijn’.  

 Ouderenadviseurs krijgen ieder kwartaal een overzicht van hun bereik onder autochtonen, 

Marokkanen, Turken, Surinamers en Kaapverdianen. Op deze manier wordt inzicht geboden op de groepen 

die ondervertegenwoordigd zijn, zodat zij daar meer aandacht aan kunnen schenken. Niet alle 

ouderenadviseurs hechten echter evenveel waarde aan dit overzicht. Sommigen verlenen hulp wanneer die 

wordt gevraagd en hebben geen oog voor hun bereik onder migranten. De overzichten geven geen volledig 

beeld van de cliënten, omdat ouderenadviseurs kortdurende contacten niet altijd registreren. Eén 

ouderenadviseur vindt het niet prettig om mensen ‘het hemd van hun lijf te vragen’, wanneer zij voor een 

korte vraag naar het ouderenwerk komen.  

 Twee ouderenadviseurs zijn zich ervan bewust dat er andere groepen migranten zijn, waar het 

Programma Oudere Migranten geen expliciete aandacht aan schenkt.  

‘Er komt natuurlijk ook een grotere groep Joegoslaviërs aan en je ziet ook een groep Somaliërs. Ik 

weet niet precies waar die allemaal zitten.’ (ouderenadviseur) 
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 De meeste oudere migranten komen via hun netwerk bij het ouderenwerk terecht. Ook legt het 

ouderenwerk contact door middel van voorlichting en 65+ lijsten. Deze lijsten bevatten adresgegevens van 

alle personen in de deelgemeente die 65 zijn geworden. Ook worden oudere migranten door andere 

instanties naar het ouderenwerk verwezen. Ouderenadviseurs vinden dat met Kaapverdianen gemakkelijk 

contact wordt gelegd en met Marokkanen het moeilijkst. Zij gaan weinig naar het ouderenwerk en lossen 

hun problemen binnen de gemeenschap op.  

‘Turkse ouderen spreken geen Nederlands, maar komen wel terecht bij de hulpverlening. 

Marokkaanse oudere migranten spreken ook geen Nederlands en komen niet terecht bij de 

hulpverlening. De startsituatie is hetzelfde qua taal, alleen de ene groep wordt wel bereikt en de 

andere groep niet.’ (ouderenadviseur) 

 

Meerdere ouderenadviseurs constateren dat mannen vaker bij het ouderenwerk komen dan vrouwen. Zij 

worden ‘meer binnen gehouden’. Eén ouderenadviseur ervaart niet bij Marokkaanse vrouwen in huis te 

kunnen komen, omdat hij een man is.  

‘Ik heb voor deuren gestaan en dan gillen ze uit het raam van ‘nee’. Ik kom gewoon niet binnen.’ 

(ouderenadviseur) 

 

4.2.2 Zelforganisaties 

De meeste ouderenadviseurs zien zelforganisaties als belangrijk middel om contact te leggen met oudere 

migranten. Toch hebben zij amper contact met zelforganisaties. 

‘Misschien moeten we dat intensiever gaan aanpakken. Misschien dat we toch weer naar, hoe noem 

je dat ook weer, die vindplaatsen (…) zelforganisaties. Dat we daar weer onze gezichten laten zien. 

Ze kennen ons wel, dat wel.’ (ouderenadviseur) 

 Andere ouderenadviseurs denken dat zelforganisaties vaker oudere migranten door kunnen 

verwijzen. Daarnaast zijn er veel zelforganisaties in Delfshaven, waar het ouderenwerk niet allemaal 

contact mee kan leggen. Ook merken sommige ouderenadviseurs op dat een groot deel van de ouderen niet 

aangesloten is bij een zelforganisatie. Deze ouderen worden niet bereikt door middel van zelforganisaties, 

maar hebben vaak juist minder informatie en middelen om contact te leggen met het ouderenwerk.  

 

Het geven van voorlichtingen bij zelforganisaties vinden meeste ouderenadviseurs belangrijk. Over de 

resultaten hiervan lopen de meningen uiteen.  

‘Wij hebben zoveel leuke activiteiten. Zoveel voorlichtingen, zoveel geld wordt daar in gestopt. En 

er komen nooit Marokkanen. Dus dat helpt niet.’ (medewerker SMDD) 

 

‘Een tijdje geleden waren we in een moskee geweest om voorlichting te geven. De week daarna 

waren er vijf mensen op een spreekuur. Nou, wij schrokken en gingen gelijk aan de gang.’ 

(medewerker SMDD) 
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Eén ouderenadviseur is het niet eens met de actieve wijze waarop met zelforganisaties wordt samengewerkt. 

Zij zegt dat het ouderenwerk bekend is en dat mensen met problemen vanzelf bij het ouderenwerk 

terechtkomen.  

‘Als ze niet komen is het in principe goed, dan hebben ze geen problemen en dan moeten we ze ook 

geen problemen aanpraten.’ (ouderenadviseur) 

 

4.2.3 Hulpvragen 

Deze paragraaf gaat over de hulpvragen van oudere migranten. Er wordt ingegaan op: administratieve 

vragen, de tijd die hulpverlening kost en huisbezoeken.  

 

Oudere migranten hebben meer problemen dan allochtone ouderen. De meeste hulpvragen van oudere 

migranten zijn administratief, omdat ze het Nederlands slecht beheersen. Ook hebben ze vaker financiële 

problemen. Voor Marokkaanse ouderen geldt dat zij vaker jongere kinderen in huis hebben; ze hebben te 

maken met een slechte gezondheid en daarbij ook de zorg voor kinderen. Het invullen van formulieren 

worden door twee ouderenadviseurs gezien als handvat om vragen te stellen over financiën en huisvesting.  

‘En die vragen bij het invullen van de formulieren: dan vraag je iemand zijn naam, of er een 

partner is en waar iemand woont. Dat is al een ingang van: goh, is het een fijn huis? Nee, het is een 

rothuis, het lekt.’ (ouderenadviseur) 

 De hulpverlening aan oudere migranten kost meer tijd dan de hulpverlening aan autochtonen, 

omdat een gesprek met een oudere migrant die slecht Nederlands praat of waar een cultuurtolk bij aanwezig 

is meer tijd kost en omdat migranten meer tijd nodig hebben voordat zij de hulpverlener vertrouwen. De 

hulpvragen van oudere migranten blijken hetzelfde te zijn als die van autochtonen.  

‘Het is vergelijkbaar met autochtone ouderen. Ze hebben wat meer papierwerk natuurlijk, maar als 

het een echte hulpvraag is: de rolstoel, het badzitje, de beugels.’ (ouderenadviseur) 

 

De meeste ouderenadviseurs denken dat sommige oudere migranten wantrouwig zijn tegenover een 

huisbezoek, dit geldt vooral voor Marokkaanse ouderen. Eén ouderenadviseur ervaart dit helemaal niet en 

denkt dat oudere migranten het prettig vinden als zij op huisbezoek gaat. Het is nog nooit gebeurd dat zij 

niet op huisbezoek mocht komen bij een oudere migrant. Ze zoekt tijdens het spreekuur naar een praktische 

ingang voor een huisbezoek. Eén ouderenadviseur vindt het zelf moeilijker om op huisbezoek te gaan bij 

oudere migranten dan bij autochtone ouderen. 

‘Bij een autochtone oudere pak ik makkelijker de telefoon en zeg: ik maak een afspraak voor een 

aandachtsbezoekje. Ik merk bij mezelf een drempel om te zeggen: ik ga op een aandachtsbezoekje 

bij een allochtone oudere. Ik heb dan blijkbaar in mijn hoofd dat die allochtone oudere van mij 

verwacht dat ik iets kom doen en niet op theevisite kom.’ (ouderenadviseur) 
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4.2.4 Cultuurtolken 

In deze paragraaf komen de volgende aspecten aan bod: redenen om wel of geen cultuurtolk in te schakelen, 

de samenwerking tussen ouderenadviseur en cultuurtolk en tot slot het werken met hulpverleners van 

dezelfde afkomst als de cliënt.  

 

Redenen 

Cultuurtolken worden weinig betrokken bij de hulpverlening. Een belangrijke reden is dat ouderenadviseurs 

zoeken naar de meest snelle oplossing voor de cliënt. Omdat cultuurtolken niet altijd aanwezig zijn en het 

inplannen van een afspraak lastig wordt gevonden, verlenen zij vaak ‘snel’ hulp zonder cultuurtolk. Ook 

komt het vaak voor dat een van de kinderen tolkt, waardoor ouderenadviseurs het niet nodig vinden om een 

cultuurtolk in te schakelen.  

‘Die dochter treedt daar altijd als tolk op. Zij is iemand die veel voor haar ouders regelt, dus heb ik 

altijd rechtstreeks contact met haar en heb ik de cultuurtolk daar in principe niet direct bij nodig.’ 

(ouderenadviseur) 

 Ouderenadviseurs constateren dat kinderen hun eigen belangen hebben en niet altijd de wens van 

hun ouders vertalen. Zoals in dit voorbeeld, waarin de zoon zegt dat zijn ouders willen verhuizen, terwijl dit 

niet het geval is.  

‘De zoon zegt: ze kunnen geen trappen meer lopen en komen nooit buiten. En tegen ons kunnen ze 

(de oudere migranten) dan precies uitleggen van: we vinden het heel fijn, want we passen op de 

kleinkinderen en anders zien we nooit meer iemand.’ (ouderenadviseur) 

 

Een andere reden voor ouderenadviseurs om geen cultuurtolk te betrekken bij de hulpverlening, is dat 

cliënten ‘redelijk’ Nederlands spreken en de cultuurtolk niet nodig wordt geacht. Tot slot komt het ook voor 

dat oudere migranten vinden dat ze goed Nederlands spreken en daarom de betrokkenheid van een 

cultuurtolk niet op prijs stellen.  

 Veel ouderenadviseurs denken dat cliënten dingen beter oppikken als het in hun eigen taal wordt 

verteld. In één geval was een cultuurtolk op huisbezoek, waarbij de dochter tolkte. De cultuurtolk zag 

bepaalde zaken die de ouderenadviseur niet waren opgevallen. Ook had de cliënt in haar moedertaal 

stiekem dingen gefluisterd tegen de cultuurtolk.  

Eén cultuurtolk constateert dat tijdens spreekuren aan oudere Marokkanen zelden een huisbezoek wordt 

aangeboden: ‘dat wordt gewoon echt niet gedaan’. Zij denkt dat dit komt omdat ouderenadviseurs het 

organisatorisch lastig vinden om een afspraak te maken met een cliënt en een cultuurtolk. De rol van de 

cultuurtolk wordt door ouderenadviseurs als belangrijk ervaren bij het vragen om een huisbezoek. 

‘Stel dat je met handen en voeten zegt: ik wil op huisbezoek komen. Dan denkt de klant: wat moet je 

nou? Ben je van de sociale dienst? Kom je controleren of zo? De cultuurtolk kan simpel vertellen: ik 

kom kijken hoe het is.’ (medewerker SMDD) 
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Samenwerking 

Eén ouderenadviseur maakt zoveel mogelijk gebruik van cultuurtolken; zij is erg positief over de 

samenwerking met cultuurtolken. Meestal laat zij de cultuurtolk zelf een afspraak maken met de cliënt. 

Deze ouderenadviseur ziet een cultuurtolk als kans om bij oudere migranten door te vragen over hun 

problemen. Door het werken met cultuurtolken is zij meer af gaan lezen van mensen en meer hulp gaan 

verlenen op basis van non-verbale signalen.  

‘Ja, ik vind het echt fantastisch. Ik zou niet op een andere manier hulp willen verlenen. Voorheen 

kon ik nooit goed weten wat er bij iemand speelde. Ik had altijd het gevoel dat er een enorme 

barrière tussen mij en de ander was.’ (ouderenadviseur) 

 

Dit is echter bij de meeste ouderenadviseurs niet het geval. Zij ervaren door de aanwezigheid van een 

cultuurtolk slecht contact te leggen met de cliënt, voelen zich buitengesloten, zijn niet het aanspreekpunt en 

missen communicatie. Eén ouderenadviseur zei bij sommige oudere migranten ‘echt helemaal niet’ het 

gevoel te hebben dat zij contact met hen had, omdat er een cultuurtolk bij was. Een ander twijfelde soms 

aan haar meerwaarde als ouderenadviseur. Er zijn ook oudere migranten die geen Nederlands spreken en 

niet uit Turkije, Marokko of Kaapverdië komen, dan proberen ouderenadviseurs er zonder cultuurtolk uit te 

komen. De meesten vinden dat dit goed lukt. 

‘Soms denk ik dat ik heel veel informatie mis als jij (cultuurtolk) erbij betrokken bent, omdat jij het 

direct het aanspreekpunt van de klant. Terwijl als ik bijvoorbeeld een gesprek heb met een klant die 

niet goed Nederlands praat, waar jij niet aanwezig bent en ik met handen en voeten alles probeer 

boven te halen, dan heb ik het gevoel dat ik daar veel dichter bij sta.’ (ouderenadviseur) 

 

Ouderenadviseurs denken dat het verschil in ervaringen met de samenwerking met cultuurtolken te maken 

heeft met de taligheid van ouderenadviseurs. Sommigen hebben veel behoefte aan de letterlijke vertaling, 

terwijl anderen zich meer richten op wat iemand non-verbaal uitstraalt. Hoewel de cultuurtolk en de 

ouderenadviseur voor en na ieder gesprek de tijd moeten nemen om zaken door te spreken, gebeurt dit 

zelden. Ouderenadviseurs denken dat dit komt door de tijdsdruk. Eén ouderenadviseur besteedt haar tijd 

liever aan het helpen van cliënten, dan aan het voor- en nabespreken met de cultuurtolk. Zowel 

cultuurtolken als ouderenadviseurs kwamen er tijdens de interviews die zij samen hielden achter dat meer 

overleg prettig zou zijn.  

 Ondanks de soms moeilijke samenwerking, vinden ouderenadviseurs dat er geen alternatief is voor 

cultuurtolken, omdat de cultuurtolk een band opbouwt met zowel de ouderenadviseur als de cliënt. 

Bovendien verstrekken ze naast het tolken ook informatie aan ouderenadviseurs over de cultuur van 

cliënten.  

‘Toen heb ik tegen de ouderenadviseur gezegd: als we daar naartoe gaan met die vrouw, dan moet 

niet iedereen zeggen: ben jij die ene met die problemen. We moeten echt opletten, want in onze 

cultuur is het zo dat de meesten zulke dingen verborgen houden.’ (cultuurtolk) 
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 Sommige cultuurtolken vinden het lastig om inhoudelijke feedback te geven aan ouderenadviseurs, 

omdat ze zich dan bekritiseert voelen. 

 

Categoriaal werken 

Vrijwel alle ouderenadviseurs denken dat oudere migranten het liefst worden geholpen door een 

hulpverlener met dezelfde etniciteit. Zij zouden dan gemakkelijker hun verhaal vertellen dan bij een 

autochtone hulpverlener, omdat de communicatie direct is en zij zich veiliger voelen.  

‘Als die verbinding alleen tot stand komt omdat jij (cultuurtolk) er bij zit, dan denk ik: kan dan 

iemand niet beter iemand worden geholpen door een maatschappelijk werker die de taal spreekt. Is 

een cliënt daar niet veel meer bij geholpen?’ (ouderenadviseur) 

 

De afkomst van de hulpverlener heeft invloed op het cliëntenbestand. Oudere migranten hebben hogere 

verwachtingen van hulpverleners met dezelfde achtergrond. Er is binnen deze culturen meer respect voor 

ouderen, zodat het voor hulpverleners van dezelfde afkomst moeilijker is om nee te zeggen. Een 

Marokkaanse hulpverlener denkt meer begrip op te kunnen brengen voor Marokkaanse ouderen dan haar 

autochtone collega’s. 

‘Vaak herken je ook bepaalde dingen vanuit je eigen ouders of vanuit mensen uit je eigen omgeving, 

waardoor je meer geduld of meer begrip kan opbrengen of er meer in wil steken. Dat herken ik wel 

heel erg bij mezelf.’ (medewerker SMDD) 

  

Oudere migranten vertellen soms meer aan cultuurtolken dan aan ouderenadviseurs. In één geval belde de 

cultuurtolk voor een cliënt naar een bedrijf. Na het telefoontje begon de man zijn levensverhaal te vertellen, 

tot zelfmoord aan toe. De cultuurtolk denkt dat oudere migranten hun verhaal niet vertellen aan een 

autochtone ouderenadviseur, omdat dit door het vertalen lang duurt.  

 ‘Hij zou het nooit vertellen als de ouderenadviseur daar zou zitten.’ (cultuurtolk) 

 

Een doelstelling van het Programma Oudere Migranten is echter dat alle ouderenadviseurs alle cliënten 

kunnen helpen ongeacht hun afkomst. De meeste ouderenadviseurs onderschrijven dit.  

‘De Turkse collega wil echt niet alleen maar Turkse ouderen helpen, die wil ook graag 

Nederlandse, Kaapverdiaanse ouderen en Marokkaanse ouderen helpen. Ik denk dat het ook voor 

ouderen goed is. Niet iedere Turkse oudere wil per se door de Turkse ouderenadviseur geholpen 

worden.’ (ouderenadviseur) 

 

 Daarnaast vinden oudere migranten het niet altijd prettig om geholpen te worden door een 

hulpverlener met dezelfde afkomst. Eén allochtone ouderenadviseur vertelde dat iemand met dezelfde 

achtergrond bij het ouderenwerk kwam. Deze cliënt wilde eerst weten waar zij vandaan kwam en of er 

bekenden van haar wonen in de wijk, voordat hij zijn verhaal wilde vertellen. Hij was bang dat ze zijn 
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problemen aan wijkbewoners zou vertellen. Bij een andere allochtone ouderenadviseur kwam regelmatig 

een cliënt van dezelfde afkomst langs met praktische vragen, terwijl deze cliënt haar dieperliggende 

problemen bij een autochtone collega uitte. De ouderenadviseur denkt dat dit te maken heeft met culturele 

taboes.  

 

4.2.5 Taakopvatting 

In deze paragraaf over de taakopvatting van ouderenadviseurs komen de volgende onderwerpen aan bod: 

het invullen van formulieren, het winnen van vertrouwen, het doorverwijzen en de tijdsdruk.  

 

Formulieren 

Een groot deel van de hulpverlening aan oudere migranten is administratief. Eén ouderenadviseur vindt dat 

de hulpverlening veranderd is.  

‘Het was vroeger veel psychosociaal, nu is de hele hulpverlening haast eigenlijk 

schuldhulpverlening, papierenzooi.’ (ouderenadviseur) 

 

Een aantal ouderenadviseurs vinden de grote hoeveelheid formulieren niet de meerwaarde van het 

maatschappelijk werk. Deze ouderenadviseurs denken dat het invullen van simpele formulieren nodig is om 

oudere migranten te bereiken, maar hebben het gevoel alleen bezig te zijn met praktische vragen en niet met 

achterliggende problemen. Een aantal ouderenadviseurs zien het invullen van formulieren als middel om 

achter dieperliggende hulpvragen te komen. Zij zijn van mening dat ouderenadviseurs meer tijd moeten 

vrijmaken om erachter te komen welke problemen bij een cliënt spelen.  

 ‘Achter een klein formulier ligt een hele geschiedenis.’ (medewerker SMDD) 

‘Dat vragen vinden ze eigenlijk heel fijn. Ik heb nog nooit een situatie gehad dat iemand tegen mij 

heeft gezegd: nou ja, waarom vraagt u dat nou?’ (ouderenadviseur) 

 

 Alle ouderenadviseurs geven tijdens een bijeenkomst aan dat zij het invullen van formulieren willen 

afbouwen. Probleem hierbij is dat oudere migranten die geen Nederlands kunnen lezen, niet zelf kunnen 

bepalen wat voor het ouderenwerk is en wat voor bijvoorbeeld een wijkwinkel. 

 

Vertrouwen 

Voordat ouderenadviseurs achter dieperliggende hulpvragen bij migranten kunnen komen, moeten zij 

vertrouwen opbouwen. Dit doen ze door formulieren in te vullen, de tijd te nemen voor de cliënt, iets 

extra’s te doen en hen zo goed mogelijk door te verwijzen. Sommige ouderenadviseurs denken dat het voor 

oudere migranten belangrijk is dat zij het gevoel hebben dat de ouderenadviseur hen heeft geholpen.  
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‘Wat ik merk als je naar de vraag luistert en daar iets mee doet, zoals een telefoontje of een 

formulier, ook al valt het niet binnen je takenpakket. Dan win je vertrouwen en dan komen ze iedere 

keer terug. En naderhand worden ze meer open en leggen ze bepaalde dingen bij je neer.’ 

(medewerker SMDD) 

 

Eén van de ouderenadviseurs heeft haar betrokkenheid geuit door feestkaarten te sturen voor islamitische 

feestdagen. Zij heeft gemerkt dat oudere migranten dit erg waarderen en wil ook graag niet-islamitische 

cliënten kaarten sturen op hun feestdagen.  

 

Doorverwijzen 

Oudere migranten hebben vaak het idee dat een ouderenadviseur alles weet en alles voor hen doet, daarom 

hebben zij problemen met een doorverwijzing naar een andere organisatie. Het gebeurt dan ook geregeld 

dat oudere migranten zich niet geholpen voelen en niet meer bij het ouderenwerk komen.  

‘Dan komen ze de volgende keer bij jou en zeg je gelijk van: ga daar of daar, dan ben je ze gelijk 

kwijt.’ (medewerker SMDD) 

 

Ouderenadviseurs proberen daarom het doorverwijzen zo ‘warm’ mogelijk te laten verlopen. Dit doen zij 

door de verwijzing goed uit te leggen, zelf en afspraak te maken bij de andere instantie en daarna de 

afspraak contact op te nemen met de oudere.  

‘Dan ga ik gewoon ook even mee naar binnen en dan is het voor die vrouwen ook goed om te 

merken dat ondanks dat je ze doorverwijst, je ze toch blijft volgen. En dat je toch betrokkenheid 

toont.’ (medewerker SMDD) 

 

Sommige ouderenadviseurs denken dat het doorverwijzen beter verloopt, als het ouderenwerk met andere 

organisaties in één gebouw is ondergebracht. Dan hoeft de oudere niet naar een andere locatie en hebben ze 

niet het gevoel dat ze naar een compleet andere organisatie worden verwezen.  

  

Tijdsdruk 

Hulpverlening aan oudere migranten kost meer tijd dan aan autochtonen. Ten eerste duren gesprekken met 

oudere migranten (met en zonder cultuurtolk) langer dan bij autochtonen en ten tweede doen 

ouderenadviseurs dingen voor oudere migranten die niet onder hun takenpakket vallen. Een deel van de 

ouderenadviseurs ervaart veel tijdsdruk. 

‘Zoveel dingen te doen. Dat is heel de tijd ons dilemma, heel de tijd. Dat je weinig tijd hebt en heel 

veel dingen te doen. En dat je voordurend aan het afwegen ben wat wel en wat niet.’ 

(ouderenadviseur) 

 

Anderen zeggen vrijwel nooit drukte te ervaren. Veel cultuurtolken vinden dat zij weinig werk hebben.  
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 ‘Nou, zoals jullie weten zijn er gewoon heel weinig klanten.’ (cultuurtolk) 

 

Sommige cultuurtolken willen dicht bij hun functie blijven; alleen vertalen en informatie verstrekken over 

hun cultuur. Anderen willen best iets meer doen, maar weten niet wat.  

 

Meerdere ouderenadviseurs vinden dat de hulpverlening aan oudere migranten meer onder de aandacht kan 

worden gebracht, zodat zij in de hulpverlening aan deze groepen alert blijven.  

‘Toen ik hier kwam werken was het programma een soort van normale gang van zaken en bestond 

het eenmaal.’ (ouderenadviseur) 
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Hoofdstuk 5 Resultaten oudere migranten  

 

In dit hoofdstuk worden de visies weergegeven van de oudere migranten bij dit onderzoek betrokken zijn. 

De eerste paragraaf bevat een weergave van interviews met drie respondenten. Vervolgens wordt een 

paragraaf gewijd aan de visie van oudere migranten op het oud worden in Nederland. Tot slot wordt 

ingegaan op hun visie op de hulpverlening door het ouderwerk.  

 

5.1 Casussen  

In deze paragraaf worden de verhalen weergegeven van een Turkse man, een vrouw die is gevlucht uit 

Eritrea en een man die uit Bosnië is gevlucht.  

 

5.1.1 Turkse man 

Samen met een ouderenadviseur ben ik op huisbezoek gegaan bij een 76 jarige Turkse man. Hij is door de 

huisarts doorverwezen naar het ouderenwerk, omdat hij vervoer op maat nodig heeft. Hij heeft de 

contactgegevens van het ouderenwerk gekregen en zelf opgebeld. Meneer spreekt goed Nederlands en praat 

rustig en weloverwogen. Hij gaat creatief om met de Nederlandse taal. 

‘De huisarts zegt: je moet wachten, want je gaat de tweede keer onder de.... Ouderenadviseur: 

Onder het mes zoals wij zeggen. Onder het mes. Ik zeg wat, anders zoek ik wel wat anders in plaats 

van mes (lacht).’ 

 Bekenden zeggen tegen hem dat hij niet ouder lijkt te worden. Hij zegt dat dit komt omdat hij zich 

geen zorgen maakt. Hij heeft veel problemen, maar probeert daar zo weinig mogelijk over te piekeren. Later 

in het gesprek vertelt hij echter ‘kwaad’ te worden van zijn problemen en geen energie te hebben om zijn 

administratieve zaken te regelen. Hij is zelfs gaan twijfelen of God wel bestaat. 

‘Ik moet een brief schrijven, al een maand geleden, maar ik heb eigenlijk geen zin om wat te doen. 

Het ligt nog hier, allemaal. Ik heb er gewoon geen zin. Ik duw mezelf. Proberen, er komt niets van 

terecht.’ 

 

Meneer heeft een slechte gezondheid; reuma, een nieuwe hartklep en suikerziekte. Hij is moe en rust veel. 

Hij vindt het contact met ‘kennissen en medemensen’ belangrijk, toch heeft hij steeds minder sociale 

contacten. Ook heeft hij financiële problemen en zit in een schuldsaneringtraject. Hij kan zijn 

huishoudelijke hulp niet meer betalen. Hij heeft een dochter die al jarenlang zware psychische problemen 

heeft en in een gesloten instelling woont. Hij maakt zich veel zorgen over haar. Wanneer hij haar heeft 

bezocht voelt hij zich ‘kapot.’ 

 ‘Als ik in het ziekenhuis ben, dan denk ik: waarom leef ik eigenlijk?’ 
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Hij vindt Nederlandse instellingen prettiger dan Turkse. In Turkije heerst een sterke hiërarchie, waarbij 

dokters hoog in aanzien staan en weinig tijd nemen om de patiënt te informeren. Hij vindt zijn reumatoloog 

‘een goed mens’, waar hij goed mee overweg kan en is ook tevreden over zijn huisarts, die zijn werk 

‘perfect’ doet en een ‘fijn mens’ is. Hij kan alles met hem bespreken: ‘ik kan mijn problematiek, gewoon, ik 

ben met hem thuis’. Hij is erg ontevreden over de zorg die één van zijn dochters krijgt die in een instelling 

woont. Het personeel wisselt vaak en ze zijn niet goed op de hoogte van de situatie van zijn dochter.  

 Zijn andere dochter verzorgt hem goed en geeft ook financiële steun. Hij noemt haar een ‘schat van 

een mens’. Hij leeft voor zijn kinderen en denkt dat mensen hun kinderen op latere leeftijd meer nodig te 

hebben.  

 

De man ervaart Turkije als een andere wereld, waar je een ander mens bent. Hij vindt het prettig om in 

Nederland te wonen, omdat dit een democratisch land is. Volgens hem wordt je in Turkije opgepakt als je 

een hoge ambtenaar beledigt. Hij vindt Nederland ‘een land om in te leven’.  

 

5.1.2 Eritrese vrouw 

Met een vrijwilliger
5
 die tolkte, heb ik een vrouw uit Eritrea bezocht die ruim twintig jaar in Nederland 

woont. Via de vrijwilliger is ze in contact gekomen met het ouderenwerk. Ze is officieel 86 jaar oud, maar 

vertelde dat haar geboortedatum niet klopt. Toen ze naar Nederland vluchtte is de datum verkeerd 

opgeschreven. Ze is in de oorlog haar familie verloren. 

Toen we bij haar aankwamen, lag ze te slapen. Ze kuste mijn hand, toen ik haar een hand gaf. De 

vrijwilliger ging thee zetten. Zij wist op dat moment nog niet wie ik was en vroeg ‘hoe gaat het?’ Mijn 

antwoord begreep ze niet. Ze spreekt geen Nederlands en heeft het gevoel te oud te zijn om de taal nog te 

leren. Toen de vrijwilliger mij introduceerde, begon ze voor mijn eerste vraag al te vertellen over een 

Nederlandse taalcursus die ze heeft gevolgd.  

‘Ik had toen geen tijd om Nederlands te leren en vond het stom. Misschien als ik toen de tijd had 

gekregen om te leren, maar nu niet meer. Nu ben ik te oud.’ 

  

Ze loopt moeilijk en met een rollator. Tijdens het gesprek was ze erg moe. Ze kan vanwege haar slechte 

gezondheid niets zonder de hulp van anderen. Ze krijgt hulp van twee Eritrese vrijwilligers; zij lezen haar 

post, regelen haar administratieve zaken en gaan met haar mee naar instellingen. Ze denkt dat dit zwaar 

voor hen is, maar voelt zich hier niet ongemakkelijk onder. Iedereen vraagt immers steun van anderen, 

ongeacht hun situatie of leeftijd. De vrijwilliger voelt het als een plicht om voor haar te zorgen.  

‘Tolk: toen was ik alleen en heeft ze voor mij gezorgd. Altijd bij haar, ik ging altijd bij haar eten en 

drinken, alles wat ik nodig had. Nu moet ik aan haar teruggeven wat ze heeft gedaan voor mij.’ 

 

                                                 
5
 Deze tolk is tijdens de hulpverlening door het ouderenwerk altijd aanwezig.  
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Ze heeft in haar vorige huis problemen gehad met een buurvrouw die haar lastigviel. Toen ze opgenomen 

werd in het ziekenhuis, heeft ze haar huissleutel bij deze buurvrouw achtergelaten en zijn al haar spullen 

gestolen. Door het ouderenwerk is ze geholpen met het zoeken naar een nieuw huis.  

Ze heeft geen problemen met instellingen, omdat ze alles netjes betaalt. In Nederland is de 

gezondheidszorg beter dan in Eritrea, ook is het personeel in Nederlandse ziekenhuizen meer respectvol. Ze 

wordt goed geholpen en men doet veel moeite om haar begeleiden Hier denkt men in een ziekhuis eerst aan 

je leven, terwijl daar eerst wordt gekeken of je geld hebt. Ze is tevreden over het ouderenwerk en vindt het 

prettig dat ouderenadviseurs van alles voor haar regelen. Ik denk dat de tolk probeerde uit te leggen dat 

mevrouw het bijzonder vond dat ze wordt geholpen, terwijl ze geen Nederlands spreekt.  

‘Voor hen (ouderenadviseurs) is het gemakkelijk, maar ik weet niet hoe ik hulp kan krijgen. Meer 

informatie.’ 

 

Sinds ze in Nederland woont, heeft ze Eritrea twee keer bezocht. Ze vindt het fijn om daar te zijn, maar wil 

maar één of twee maanden blijven. Meerdere keren zei ze blij te zijn dat ze in Nederland woont, dit is het 

meest gastvrije land dat ze kent. Ze bidt in de kerk voor alle Nederlanders en voor vrede en rust in 

Nederland. Ze wil hier een rustige oude dag slijten en hier worden begraven 

‘Ik vind het goed daar (Eritrea). Maar heb geen kinderen, geen echtgenoot en dan moet ik daar een 

nieuw leven opbouwen, echt werken, dat lukt niet. Maar voor één of twee maanden vind ik het 

mooi.’ 

In het interview noemde ze alleen de twee vrijwilligers die haar dagelijks verzorgen, waardoor ik 

vermoed dat zij weinig sociale contacten heeft.  

 

5.1.3 Bosnische man 

Deze man uit Bosnië is geen cliënt van het ouderenwerk, maar actief in een Bosnische zelforganisatie. Hij is 

in 1995 naar Nederland gevlucht. Tijdens de oorlog is hij zijn gezinsleden verloren. Zijn broers en zussen 

wonen in Europa en zijn moeder in Bosnië. Hij is in contact gekomen met het ouderenwerk, omdat hij 

activiteiten wil realiseren voor oudere Bosniërs. Zijn leeftijd is mij niet bekend. Hij kan goed Nederlands 

lezen en schrijven, maar heeft moeite met de uitspraak. Oudere Bosniërs beheersen vaak de Nederlandse 

taal niet, omdat zij op hogere leeftijd naar Nederland kwamen.  

 Er zijn veel oudere Bosniërs die psychische problemen en weinig sociale contacten hebben. Toch is 

er bij de politiek en de welzijnsinstellingen geen aandacht voor deze groep. Er wonen in Rotterdam 

ongeveer 2.000 Bosniërs ouder dan 55 jaar. De gevluchte Bosniërs probeerden in Nederland een nieuw 

leven op te bouwen, sommigen is dat gelukt en anderen niet. Nu zij ouder zijn en niet meer werken, krijgen 

ze psychische problemen als gevolg van de gruwelijkheden die ze hebben meegemaakt. Bosnische ouderen 

worden door hem omschreven als een introverte en voorzichtige groep. Ze hebben in de oorlog veel 

meegemaakt en vinden het moeilijk om vreemden te vertrouwen en hun fysieke of psychische problemen te 

vertellen.  
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‘Mensen kwamen hier tien tot vijftien jaar geleden, ze waren toen tussen de veertig en vijftig en 

gingen in Nederland werken. Nu worden zij ouder, werken niet meer en komen de problemen naar 

boven. Ze kunnen niet functioneren, zijn chaotisch en in de war.’ 

 

Uit gegevens van welzijnsinstellingen blijkt dat 200 oudere Bosniërs in Rotterdam sociaal geïsoleerd zijn, 

hij denkt dat dit maar het topje van de ijsberg is. Veel oudere Bosniërs hebben weinig sociale contacten. In 

Bosnië had men vanzelfsprekend directe sociaal contact, in Nederland heeft men vaker telefonisch contact 

en komen mensen minder bij elkaar. De meeste ouderen begrijpen dit wel, maar hebben behoefte aan 

directe sociale contacten.  

‘Bijvoorbeeld: een groepje Bosniërs, acht tot zeventien personen, komt dagelijks bij elkaar in de 

bibliotheek. Zij drinken koffie, kletsen wat en schaken. Meer niet.’ 

 

De kinderen van oudere Bosniërs in Nederland hebben geen tijd om voor hun ouders te zorgen. Zij 

verbazen zich hierover, omdat dit in de cultuur gebruikelijk is. De ouderen zijn gewend om een beroep te 

doen op hun netwerk, maar in Nederland kunnen zij hier vaak niet op terugvallen. Het contact tussen veel 

Bosnische ouderen en instanties komt tot stand doordat kinderen of kennissen een brug vormen. De ouderen 

met weinig (sterke) relaties, missen deze brug en kunnen niet bij instanties terecht. Voor hen is meer 

toegankelijke hulpverlening belangrijk. De welzijnsinstellingen hebben niet de intentie om iets voor oudere 

Bosniërs te realiseren, omdat zij vaak al hun eigen programma's en projecten hebben. Folders in de 

Bosnische taal en een tolk zouden de toegang tot het ouderenwerk verbeteren.  

‘Het probleem is dat veel oudere Bosniërs geen sociaal contact hebben en niet meedoen aan het 

maatschappelijk leven, zij zijn onzichtbaar, introvert en moeilijk te benaderen.’ 

 

Meneer denkt dat Bosnische ouderen over het algemeen positief zijn over de Nederlandse instellingen. De 

kwaliteit van zorg in Nederland is beter dan in Bosnië. Hij kent veel oudere zieke mannen, die door hun 

vrouw of kinderen worden verzorgd en daarbij worden ondersteund door middel van zorgvoorzieningen.  

 Hij gaat dit jaar drie maanden naar zijn geboorteland voor een project. Veel oudere Bosniërs 

'moeten' ministens eens per jaar naar Bosnië, ook al hebben ze het financieel moeilijk. Ze mogen volgens de 

wet maximaal vier weken weg, maar doen van alles om langer te blijven. Ze vinden deze vakanties erg 

belangrijk. 

 ‘Het is een hele reis, maar mensen laden in Bosnië hun batterij weer op.’ 

 

Aan de andere kant vinden oudere Bosniërs het prettig om in Nederland te leven. Terugkeren naar Bosnië is 

vanwege praktische overwegingen voor hen geen optie. Er is geen sociale zekerheid, ze hebben geen huis 

en de situatie in Bosnië is erg veranderd; ‘er is een nieuwe structuur ontstaan’. Oudere Bosniërs zijn in 

Nederland aangepast en vrijwel niemand gaat nu terug, dus zullen zij dat in de toekomst waarschijnlijk ook 

niet doen.  
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5.2 Ouderdom 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de elementen van het Yipratmak-model; taal, wantrouwen 

Nederlandse instellingen, boosheid op kinderen, vroege ouderdom en vakantie.  

 

5.2.1 Taal 

De beheersing van het Nederlands verschilde sterk per respondent. De Turkse en Bosnische man spreken 

goed Nederlands. De man uit Guyana en een van de Marokkaanse mannen spreken redelijk Nederlands. De 

andere Marokkaanse man en de vrouwen uit Eritrea en Kaapverdië spreken slecht Nederlands.  

De Kaapverdiaanse vrouw vindt het moeilijk dat ze geen Nederlands spreekt. Ze wil graag contact leggen 

met anderen, maar de taalbarrière staat dit in de weg. Bij de huisarts en in het ziekenhuis begrijpt ze niet 

wat er wordt gezegd, één van de kinderen van haar zus gaat altijd mee om te tolken. Ze merkt geen verschil 

in het tolken van de cultuurtolk of van de kinderen van haar zus.  

 De man uit Guyana heeft Nederlands geleerd van zijn collega’s. Hij nuanceerde de taalbarrière 

tussen allochtonen en autochtonen door te vertellen dat hij collega’s uit Brabant had, die hij helemaal niet 

verstond.  

 Eén van de Marokkanen zei tijdens het interview telkens‘ja’, ook als hij me niet begreep. Als hij 

telefonisch contact moet leggen met instanties, vraagt hij of zijn kinderen of een ouderenadviseur dit willen 

doen.  

Drie respondenten hebben geprobeerd Nederlandse taalles te volgen, maar vonden dit moeilijk en 

hebben het niet afgemaakt. Dit was het geval bij de man uit Guyana en de vrouwen uit Eritrea en 

Kaapverdië. Eén van de Marokkaanse mannen kreeg destijds niet de mogelijkheid om Nederlands te leren, 

achteraf had hij dit graag gedaan.  

 

5.2.2 Wantrouwen Nederlandse instellingen  

De man uit Guyana zei meerdere keren dat hij zich niet gek liet maken. Hij heeft het gevoel allerlei 

negatieve regelingen van ‘de overheid’ te omzeilen en slimme oplossingen te bedenken. Hij woont 

bijvoorbeeld al jarenlang in een fijn huis voor weinig huur. Tijdens het spreekuur vroeg hij op een 

dwingende manier telkens om kopieën van formulieren en brieven. Dit kwam op mij achterdochtig over, 

alsof hij het gevoel had overal bewijzen van te moeten hebben.  

‘De regering geeft te veel macht aan bepaalde groepen.’ 

 Beide Marokkaanse mannen waren positief over hun huisartsen en de Nederlandse ziekenhuizen. 

Eén van hen is erg positief over het ouderenwerk: 

‘Het zijn goede mensen, die mij helpen zonder daar iets voor terug te vragen. Ik heb anderen 

geadviseerd om daarheen (naar het ouderenwerk) te gaan, omdat ze goed helpen. Ik heb laatst nog 

iemand meegenomen.’ 
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5.2.3 Boosheid op kinderen  

De Kaapverdiaanse vrouw heeft drie kinderen. Eén hiervan woont in Kaapverdië, één in Zwitserland en één 

in Nederland. Toen ik vroeg of zij haar kinderen vaak ziet, antwoordde ze dat het moeilijk was. Ze klapte 

dicht en keek me niet meer aan. Ik heb niet verder gevraagd over de relatie met haar kinderen. Ze krijgt 

zorg van haar zus en de kinderen van haar zus. Zij komen twee keer per week en bellen haar iedere dag.  

Bij één van de Marokkanen wonen al zijn kinderen in de buurt. Hij krijgt zorg van zijn dochters en 

schoondochter. Ook bij de andere Marokkaan komen de kinderen vaak langs en helpen ze mee in het 

huishouden. Hij wil niet bij zijn kinderen gaan wonen, omdat hij het fijn vindt met z’n tweeën.  

 De man uit Guyana heeft kinderen die in Rotterdam-Zuid wonen en heeft geen familieleden in 

Guyana. Hij woont alleen en zijn kinderen bezoeken hem ieder weekend. Ze helpen hem met boodschappen, 

omdat hij zelf niet mag tillen. Hij is blij met hun hulp. Het kwam op mij over alsof hij het vanzelfsprekend 

vond dat zij dit deden. 

‘Er wordt goed voor mij gezorgd. Ik heb hen geholpen en nu helpen zij mij.’ 

 

5.2.4 Vroege ouderdom  

Alle oudere migranten die cliënt zijn bij het ouderenwerk hebben lichamelijke problemen. De Bosnische 

man heeft geen lichamelijke problemen, hij is geen cliënt van het ouderenwerk. De Kaapverdiaanse vrouw 

is moeilijk ter been en zit veel thuis. Zij heeft een tijd in het ziekenhuis gelegen en krijgt nu huishoudelijk 

hulp. De man uit Guyana heeft in Nederland een opleiding gevolgd en daarna gewerkt op de Maasvlakte. 

Hij kreeg rugklachten en is arbeidsongeschikt geworden. Hij vindt dat Nederland de afgelopen jaren 

‘harder is geworden’. Allochtone jongeren zouden mogen doen wat zij willen en hebben geen respect meer 

voor oudere mensen.  

Eén van de Marokkanen heeft suikerziekte en rugklachten. Dit laatste is veroorzaakt door zijn zware werk 

in een fabriek. Zijn vrouw is ernstig ziek en moet een aantal keer per week naar het ziekenhuis. 

 De andere Marokkaanse man heeft een hoge bloeddruk en te hoog cholesterol. Zijn vrouw is ernstig 

ziek, zij ligt op een bed in de woonkamer, kan niet traplopen en dus niet naar buiten. Hij heeft ook 

financiële problemen, volgens hem als gevolg van de euro. Hij vindt ook dat Nederland is veranderd; eerst 

waren mensen vriendelijk, maar nu Marokkaanse ouderen uitkeringen krijgen en hun kinderen niet naar 

school willen of crimineel zijn, worden Marokkanen gezien als minderheidsgroep.  

‘Sinds er veel kinderen zijn gekomen die op een bepaalde leeftijd crimineel zijn of kattenkwaad 

uithalen. Kinderen moeten opgroeien zoals de Nederlandse kinderen, gewoon samen leven, dezelfde 

opleiding, hetzelfde werk, dat er geen verschil meer is in klasses.’ 

  

5.2.5 Vakantie  

Met uitzondering van de meneer uit Guyana, bezoeken alle ouderen hun geboorteland graag. Sommigen 

gaan jaarlijks op vakantie en anderen eens in zoveel jaar. Alleen de mevrouw uit Kaapverdië wil terugkeren 

naar haar geboorteland. De andere migranten vinden het fijn in Nederland en willen hier rustig oud worden. 
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 Tijdens het interview met de man uit Guyana vroeg ik een aantal keer naar zijn thuisland. Hij 

reageerde hier verontwaardigd op en zei dat hij al lang in Nederland woont, ‘hor’. Het is vijftien jaar 

geleden dat hij zijn moederland heeft bezocht. Hij gaat wel op vakantie naar Amerika en Canada. Hij is 

tevreden over Nederland, vindt het hier lekker rustig en wil in Nederland oud worden.  

 Eén van de Marokkaanse mannen gaat bijna iedere zomer naar Marokko. Zijn vrouw kan niet mee, 

omdat zij ernstig ziek is. Hij ervaart Nederland meer als zijn thuisland dan Marokko. Vorige zomer kreeg 

hij na twee weken in Marokko heimwee naar Nederland en is hij eerder teruggekomen.  

 De andere Marokkaanse meneer gaat deze zomer voor twee maanden naar Marokko en heeft daar 

een eigen huis. Zijn vrouw blijft liever in Nederland, maar hij ‘moet’ gaan, ook al hebben ze weinig 

financiële mogelijkheden.  

 De Kaapverdiaanse mevrouw is vier jaar geleden in haar geboorteland geweest en is de laatste jaren 

niet gegaan vanwege haar slechte gezondheid. Het was niet mogelijk om te achterhalen hoe zij het vindt om 

Kaapverdië te bezoeken. Ze is naar Nederland gekomen om te werken, maar Kaapverdië is haar thuisland. 

Ze vindt het prettig in Nederland, maar als ze ‘oud’ is keert ze terug naar Kaapverdië.  

 ‘Als ik oud ben en met pensioen, dan wil ik terug naar Kaapverdië (…) Jawel. Mijn moederland’ 

 

5.3 Hulpverlening 

In deze paragraaf wordt de visie van oudere migranten op de hulpverlening aan het ouderenwerk 

uiteengezet. Ten eerste wordt ingegaan op hulpvragen aan het ouderenwerk, vervolgens op het contact met 

zelforganisaties, op huisbezoeken, op cultuurtolken en tot slot op het verloop van de interviews.  

 

5.3.1 Hulpvragen  

Eén van de Marokkaanse manen is via de cultuurtolken in aanraking gekomen met het ouderenwerk, het is 

onduidelijk hoe dit contact tot stand is gekomen. Hij komt regelmatig op het spreekuur van het ouderenwerk 

en was ruim voordat het begon aanwezig. Tijdens het spreekuur heeft hij formulieren laten invullen en is de 

woningstichting benaderd over een lekkage in zijn huis.  

 De man uit Guyana stelde administratieve vragen op het spreekuur. Hij komt regelmatig met deze 

vragen naar het ouderenwerk. Hij kan brieven zelf lezen, maar begrijpt niet altijd wat de bedoeling is. Hij 

maakte een grap door vanuit de wachtkamer naar het kantoor van de ouderenadviseurs te bellen, omdat hij 

vond dat ze maar achter hun computer zaten en hem niet kwamen helpen. 

 Eén van de Marokkaanse mannen was op het spreekuur met formulieren voor pensioen en bijstand. 

Ook wordt hij geholpen met allerlei zaken die te maken hebben met de ziekte van zijn vrouw. Zij kan niet 

meer naar buiten door de vele trappen in hun huis en daarom willen ze een huis op de begane grond.  

  De Kaapverdiaanse mevrouw is via haar familie in contact gekomen met het ouderenwerk. Zij is 

door het ouderenwerk geholpen bij haar opname in het ziekenhuis en de aanvragen die daarna zijn gedaan. 

Ook komt zij met administratieve vragen bij het ouderenwerk.  
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‘Mijn familie heeft contact met de cultuurtolk. Zij heeft mij het telefoonnummer en het adres 

gegeven en ik heb gebeld met de cultuurtolk. Ze zei: kom langs hier. Ik heb een afspraak gemaakt 

voor de eerste keer.’ 

 

5.3.2 Zelforganisaties 

Alleen in het gesprek met de Bosnische man is uitgebreid gesproken over zelforganisaties. Eén van de 

Marokkanen gaat regelmatig naar de moskee. In de interviews met respondenten uit Eritrea, Kaapverdië, 

Guyana en Turkije en de andere Marokkaanse man is het niet gelukt om over dit onderwerp te praten. 

Misschien omdat de vraag voor hen niet duidelijk was, misschien omdat zij niet zijn aangesloten bij een 

zelforganisatie.  

 

5.3.3 Huisbezoeken 

Tijdens het huisbezoek vertelt de Turkse meneer steeds meer over zijn problemen. In het begin zegt hij dat 

alles goed gaat, maar na verloop van tijd komen er allerlei problemen naar boven over vervoer, gezondheid 

en financiën.  

Het ouderenwerk gaat ook bij de Kaapverdiaanse mevrouw op huisbezoek. Het maakt haar niet uit of zij op 

kantoor komt of dat het ouderenwerk bij haar langskomt. Ook bij één van de Marokkaanse mannen worden 

huisbezoeken afgelegd. De mevrouw uit Eritrea is nooit thuis bezocht door het ouderenwerk. In haar nieuwe 

wooncomplex is een soort ouderenadvieswerk, het is mij niet duidelijk of ze hier gebruik van maakt. 

 

5.3.4 Cultuurtolken 

Bij de hulpverlening aan één van de Marokkaanse mannen en aan de Kaapverdiaanse vrouw is altijd een 

cultuurtolk aanwezig. De vrouw wordt met een dringende vraag ook zonder cultuurtolk geholpen, maar 

vindt dat ze er dan niet veel aan heeft. Bij de Eritrese vrouw gaat altijd een vrijwilliger mee naar het 

ouderenwerk om te tolken. 

‘Als de cultuurtolk het vertelt aan mij, zij spreekt mijn dialect. Zij is een Kaapverdiaanse vrouw, ik 

ben ook een Kaapverdiaanse vrouw. Ik begrijp haar. Soms ook alleen met de ouderenadviseur, als 

de cultuurtolk er niet is. Dan zijn er niet zoveel dingen voor mij.’ 

 De vrouw uit Kaapverdië en de Marokkaanse man zijn positief over de cultuurtolk.  

‘Met cultuurtolk is de communicatie helemaal goed. Ik begrijp ze en zij begrijpen mij.’ 

(Marokkaanse man) 

 

De Turkse man sprak goed Nederlands en daarom wordt geen cultuurtolk ingeschakeld. Voor de man uit 

Guyana is bij het ouderenwerk geen tolk aanwezig. Zijn moedertaal is Engels en daarom kunnen de 

ouderenadviseur en hij goed communiceren. De andere man uit Marokko voerde eerst gesprekken via een 

cultuurtolk en kan nu goed met de ouderenadviseur praten zonder cultuurtolk. Ik vond het toch moeilijk om 

hem te interviewen.  
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Hoofdstuk 6 Conclusie 

 

Dit onderzoek is gericht op de hulpverlening aan oudere migranten door het ouderenwerk in Delfshaven. In 

dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag: Welke visies hebben ouderenadviseurs en oudere 

migranten op ouderdom en hulpverlening? In de twee paragrafen worden de deelvragen beantwoord.  

 

6.1 Visie op ouderdom 

Aan het Programma Oudere Migranten ligt een bepaalde visie op ouderdom bij migranten in Nederland ten 

grondslag. Deze visie is ontleend aan het Yipratmak-model, dat is gebaseerd op onderzoek naar oudere 

Turkse mannen (zie 2.3). De deelvragen die betrekking hebben op ouderdom zijn: Wat is de visie van 

ouderenadviseurs op ouderdom bij allochtone cliënten? En: Hoe ervaren oudere migranten het om oud te 

worden in Nederland? In deze deelvragen over ouderdomsbeleving is het Yipratmak-model als 

uitgangspunt genomen, met als doel te achterhalen of deze elementen ook bij andere groepen oudere 

migranten een rol spelen. In deze paragraaf komen de visies van ouderenadviseurs en oudere migranten op 

de elementen van het Yipratmak-model aan bod: taal, wantrouwen Nederlandse instellingen, boosheid op 

kinderen, vroege ouderdom en vakantie. 

  

Volgens het Yipratmak-model hebben Turkse mannen te maken met een taalbarrière en vinden zij zichzelf 

te oud om alsnog de Nederlandse taal te leren. Uit dit onderzoek blijkt dat ouderenadviseurs ook vinden dat 

het Nederlands van veel oudere migranten slecht is. Veel ouderenadviseurs vinden het begrijpelijk dat zij op 

hoge leeftijd geen Nederlands gaan leren, sommigen vinden dat ze alsnog op taalles moeten gaan. De 

meeste oudere migranten die hebben geparticipeerd in dit onderzoek, spreken matig tot slecht Nederlands. 

Vrijwel allemaal vinden zij zichzelf te oud om de taal te leren. Een aantal respondenten heeft taallessen 

gevolgd, maar is hiermee gestopt omdat ze dit moeilijk vonden.  

 Uit het Yipratmak-model blijkt dat Turkse ouderen wantrouwend zijn tegenover Nederlandse 

instellingen, ze geloven niet dat deze voorzieningen voor hen open staan. De ouderenadviseurs die bij dit 

onderzoek betrokken zijn, herkennen dit alleen bij Marokkaanse ouderen. Het is moeilijk om met hen in 

contact te komen en ze zouden terughoudend zijn in het vertellen van problemen. Eén ouderenadviseur 

ervaart dat oudere migranten het vreemd vinden dat de hulpverlening gratis is. Ook blijken er bureaus te 

zijn die de boel oplichten, vaak gerund door allochtonen. Zij geven de migranten minder financiële 

middelen dan waar zij recht op hebben. De oudere zelf heeft dit niet door. De oudere migranten die 

geïnterviewd zijn vergelijken de kwaliteit en werkwijze van Nederlandse instellingen met die uit het land 

van herkomst. Ze zijn allen positief over Nederlandse instellingen.  

 Boosheid op de kinderen is een ander onderdeel van het Yipratmak-model. De oudere Turkse 

mannen vinden dat kinderen voor hun ouders moeten zorgen, maar hun kinderen verzaken in de ogen van 

de ouders massaal deze zorgplicht. Veel ouderenadviseurs hebben het idee dat oudere migranten een sterker 



 42 

netwerk hebben dan autochtonen en dat zij vaker worden geholpen door familie dan bij autochtone ouderen 

het geval is. Aan de andere kant zien ouderenadviseurs een zekere spanning in deze zorgplicht, omdat 

kinderen vaak een druk bestaan hebben. In de interviews vertelden oudere migranten zelf dat zij tevreden 

zijn over de zorg van hun kinderen, familieleden of kennissen. Hier speelt wel mee dat de ouderen geneigd 

kunnen zijn om hun kinderen positief naar voren te laten komen. 

 In het Yipratmak-model staat centraal dat Turkse oudere mannen zich uitgeput voelen; zij hebben 

stressklachten en zijn vroeger oud dan autochtonen. ‘Yipratmak’ is een Turks werkwoord dat wijst op een 

actief proces van uitputten, verslijten, kapot maken en vroeg oud doen worden. Ook in dit onderzoek 

constateren ouderenadviseurs dat oudere migranten op jongere leeftijd gezondheidsproblemen hebben, die 

bij autochtonen pas op latere leeftijd spelen. Hiervoor wordt het zware werk dat zij deden als oorzaak 

gezien. Vrijwel alle geïnterviewde oudere migranten ervaren stress, doordat zij zelf ziek zijn of een 

familielid ziek is. Enkelen vinden dat de samenleving is veranderd, door het slechte gedrag van veel 

allochtone jongeren.  

 Het laatste element van het Yipratmak-model is vakantie. Turkse mannen willen in Nederland 

blijven wonen, maar gaan vaak langdurig naar Turkije. Tijdens dit bezoek sterken zij aan, maar bij 

terugkomst in Nederland stuitten ze op bureaucratische problemen. Ouderenadviseurs constateren ook dat 

veel allochtone cliënten een aantal maanden per jaar op vakantie gaan. Ze ervaren dat dit belangrijk wordt 

gevonden door cliënten. Vrijwel alle oudere migranten die zijn geïnterviewd, gaan langdurig naar het land 

van herkomst en vinden dit ook belangrijk. Zij hebben het gevoel daar hun batterij weer op te laden. Ze 

vinden het prettig om in Nederland te wonen en willen hier rustig hun oude dag slijten, behalve één 

respondent die terug wil keren naar Kaapverdië.  

 Concluderend blijkt dat de elementen van het Yipratmak-model, dat is gebaseerd op onderzoek naar 

Turkse oudere mannen, ook in de ouderdomsbeleving van andere migrantengroepen en vrouwen een rol 

spelen. Dit geldt echter niet voor één element, namelijk het wantrouwen ten opzichte van Nederlandse 

instellingen. Dit lijkt alleen te spelen bij Marokkaanse ouderen.  

 

6.2 Visie op hulpverlening 

In deze paragraaf wordt aandacht geschonken aan de visies op hulpverlening. Hierbij is uitgegaan van de 

visie van het Programma Oudere Migranten. Over de hulpverlening zijn de volgende deelvragen opgesteld: 

Wat is de visie van ouderenadviseurs op de hulpverlening aan oudere migranten? Hoe ervaren oudere 

migranten de hulpverlening door het ouderenwerk? Welke aanbevelingen kunnen er worden gedaan naar 

aanleiding van de onderzoeksresultaten? Deze paragraaf bevat de volgende onderwerpen: het bereik, de rol 

van zelforganisaties, de hulpvragen, de taakopvatting, het doen van huisbezoeken en het werken met 

cultuurtolken. 

Het Programma Oudere Migranten streeft naar een goed bereik onder alle ouderen. Hierbij wordt 

aandacht geschonken aan het aantal Turken, Marokkanen, Kaapverdianen en Surinamers. Uit cijfers van het 

COS (zie bijlage 3) blijkt dat op 1 januari 2009 ook een vrij grote groep mensen uit het voormalig 
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Joegoslavië in Delfshaven woont. Van het totaal aantal inwoners boven de 55 in de deelgemeente is vier 

procent afkomstig uit het voormalig Joegoslavië; voor deze mensen is in het programma geen specifieke 

aandacht. Voor Marokkanen, die zeven procent van het totaal uitmaken, is dit wel het geval. Een 

aanbeveling is dan ook om in het Programma Oudere Migranten meer aandacht te schenken aan oudere 

migranten die niet Turks, Marokkaans, Kaapverdiaans of Surinaams zijn.  

 Ouderenadviseurs ontvangen ieder kwartaal een overzicht met het bereik bij verschillende 

migrantengroepen en de samenstelling van de wijk waarin in zij werken. Desondanks blijkt uit dit 

onderzoek dat de meeste ouderenadviseurs zich niet bewust zijn van hun bereik onder oudere migranten. Zij 

verlenen hulp als dat wordt gevraagd en leggen niet bewust contact met bepaalde groepen. Zij denken dat 

oudere migranten door hun familie worden opgevangen en bij problemen het ouderenwerk kunnen vinden.  

 Een kleiner deel van de ouderenadviseurs denkt dat oudere migranten veel problemen hebben en 

niet bekend zijn met het ouderenwerk. Deze ouderenadviseurs leggen bewust contact met 

ondervertegenwoordigde groepen. Uit de cijfers van het COS (zie bijlage 3) blijkt dat er ook veel mensen 

wonen in de deelgemeente Delfshaven die afkomstig zijn uit andere landen dan Nederland, Turkije, 

Marokko, Suriname en Kaapverdië. Ook zij hebben waarschijnlijk taalproblemen, terwijl er geen 

cultuurtolken voor hen beschikbaar zijn. Een aanbeveling is dat ouderenadviseurs professionele tolken 

inschakelen voor de hulpverlening aan deze groepen.  

 In het Programma Oudere Migranten wordt samengewerkt met zelforganisaties, zoals moskeeën, 

stichtingen en sociaal-culturele verenigingen. Op deze manier worden oudere migranten bekend met het 

ouderenwerk en komen ouderenadviseurs te weten wat er speelt in de achterban. Vrijwel alle 

ouderenadviseurs die zijn betrokken bij dit onderzoek vinden het contact met zelforganisaties waardevol, 

maar houden zich hier in hun werk niet mee bezig. De meeste oudere migranten die zijn geïnterviewd, zijn 

niet aangesloten bij zelforganisaties. Ze zijn niet via zelforganisaties in contact gekomen met het 

ouderenwerk, maar via hun netwerk. De samenwerking met zelforganisaties draagt natuurlijk wel bij aan de 

algemene bekendheid van het ouderenwerk onder oudere migranten.  

 Een groot deel van de oudere migranten is niet aangesloten bij een zelforganisatie. Dit zijn juist de 

mensen die vaak minder informatie en middelen hebben om contact te leggen met het ouderenwerk. In het 

Programma Oudere Migranten worden migranten die niet aangesloten zijn bij zelforganisaties bereikt door 

middel van 65+ lijsten. Een aanbeveling is om te zoeken naar andere manieren om oudere migranten te 

bereiken die niet aangesloten zijn bij zelforganisaties. Dit kan bijvoorbeeld door voorlichtingsactiviteiten, 

waarin cultuurtolken een rol spelen.  

 De hulpvragen van oudere migranten zijn vaak administratief, bijvoorbeeld het invullen van 

formulieren over pensioen en bijstand. Sommige ouderenadviseurs zien deze formulieren als mogelijkheid 

om vragen te stellen over financiën en huisvesting. Anderen zien deze kans niet en vinden het invullen van 

formulieren niet de meerwaarde van het maatschappelijk werk. Ouderenadviseurs ervaren dat oudere 

migranten vaker financiële problemen hebben dan autochtonen. Door de betrokken oudere migranten is hier 
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een aantal keer over gesproken. Ook stellen sommigen vragen aan het ouderenwerk die te maken hebben 

met hun ziekte of die van hun partner. Tot slot stellen ze praktische vragen over onderhoud of verhuizing. 

Uit dit onderzoek blijkt dat sommige oudere migranten hun formulieren laten invullen bij dubieuze 

kantoortjes die hen oplichten. Oudere migranten hebben vaak weinig kennis van de Nederlandse taal en 

vormen een kwetsbare groep. Daarom is een aanbeveling dat ouderenadviseurs goede voorlichting geven 

over de mogelijkheden om bij betrouwbare instanties formulieren in te laten vullen en in de gaten houden of 

oudere migranten dit niet bij verkeerde partijen laten doen. 

 Ouderenadviseurs denken verschillend over hun taakopvatting. De hulpverlening aan oudere 

migranten blijkt meer tijd en energie te kosten dan de hulpverlening aan autochtone ouderen. Een deel van 

de ouderenadviseurs gaat creatief om met de hulpverlening aan oudere migranten, zodat de hulpverlening 

beter bij hen aansluit. Zij nemen soms extra taken op zich, waardoor het vertrouwen bij migranten toeneemt. 

Er zijn ook ouderenadviseurs die niet extra investeren in de hulpverlening aan oudere migranten. Het blijkt 

dat oudere migranten het belangrijk vinden dat ouderenadviseurs tijd steken in hun vragen, ook levert deze 

moeite niets op. 

De creatieve manier waarop sommige ouderenadviseurs hulp verlenen aan oudere migranten, blijkt uit ook 

de manier van doorverwijzen. Een doorverwijzing wordt door oudere migranten anders ervaren dan door 

ouderenadviseurs. Door ouderenadviseurs wordt het vanzelfsprekend gevonden dat cliënten met sommige 

vragen naar een ander instantie moeten. Oudere migranten hebben echter het idee dat (autochtone) 

hulpverleners alles weten en ervaren een doorverwijzing alsof ouderenadviseurs hen niet willen helpen. 

Sommige ouderenadviseurs zijn zich hiervan bewust en gaan creatief om met een doorverwijzing, zodat het 

beter aansluit bij de oudere migrant. Ze maken samen met de oudere een afspraak en gaan soms mee naar 

de andere instantie. Ook bellen zij na afloop op hoe het bij de andere instelling is verlopen en benadrukken 

ze dat de cliënt met een volgende vraag weer bij het ouderenwerk terecht kan.  

 Veel ouderenadviseurs vinden het moeilijk om op huisbezoek te gaan bij migranten, omdat zij 

ervaren dat deze ouderen er minder voor open staan dan autochtonen. Dit geldt vooral voor Marokkanen. 

Eén ouderenadviseur geeft aan dat zij zelf een drempel voelt om bij een oudere migrant op huisbezoek te 

gaan. Een andere ouderenadviseur vindt het juist erg prettig om een oudere migrant thuis te bezoeken. Zij 

zoekt tijdens een spreekuur naar een praktische ingang om op huisbezoek te gaan. Meerdere respondenten 

worden thuis bezocht door ouderenadviseurs. Tijdens één huisbezoek zegt een cliënt eerst geen problemen 

te hebben, maar komen later toch vragen over vervoer, gezondheid en financiën naar boven.  

 

Uit dit onderzoek blijkt dat meerdere ouderenadviseurs het moeilijk vinden om tijd te besteden aan cliënten 

die niet zelf naar het ouderenwerk komen. Daarom is aan te bevelen om systeem te ontwikkelen, waarbij 

ouderenadviseurs na een bepaalde periode worden verzocht om contact op te nemen met een cliënt.  

In het programma wordt gewerkt met cultuurtolken, die een brug slaan tussen oudere migranten en de 

ouderenadviseurs. Uit dit onderzoek blijkt dat de minderheid van de ouderenadviseurs graag cultuurtolken 

inschakelt omdat zij vinden op die manier beter hulp te kunnen verlenen aan oudere migranten, dan zonder 
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tolk of wanneer één van hun kinderen tolkt. Ze vinden dat kinderen spreken vanuit hun eigen visie en hun 

eigenbelang, terwijl de wensen van de cliënt in de hulpverlening centraal staan. Soms geven cliënten aan 

dat zij het niet prettig vinden als er een cultuurtolk bij het gesprek aanwezig is. In die gevallen benadrukken 

deze ouderenadviseurs dat de cultuurtolk er niet is omdat de cliënt slecht Nederlands spreekt, maar omdat 

de ouderenadviseur dan zeker is dat alles goed wordt begrepen. 

De meerderheid van de ouderenadviseurs maakt zelden gebruik van een cultuurtolk. Zij vinden het 

organisatorisch lastig om een afspraak te maken met zowel de cliënt als de cultuurtolk. Daarnaast zoeken zij 

de snelste oplossing voor de cliënt; door hulp te verlenen zonder tolk. Ook schakelen zij geen cultuurtolk in 

als een kind tolkt. Bovenal voelen veel ouderenadviseurs zich niet prettig als ze hulp verlenen met een 

cultuurtolk, omdat zij het gevoel hebben buiten te worden gesloten. Terwijl veel ouderenadviseurs het 

moeilijk vinden om samen te werken met cultuurtolken, bespreken de meesten niet met de cultuurtolken 

hoe afspraken zijn verlopen. De cultuurtolken blijken vaak dingen op te merken bij de hulpverlening, maar 

hebben het gevoel dat zij deze niet kunnen uitten tegen de ouderenadviseurs. De oudere migranten die 

hebben geparticipeerd in dit onderzoek en waarbij een cultuurtolk is ingeschakeld, waren hier positief over. 

Voor veel migrantengroepen heeft het ouderenwerk geen cultuurtolken in dienst, terwijl zij een groot deel 

uitmaken van de inwoners van de deelgemeente.  

Een aanbeveling is om meer overleg tussen cultuurtolken en ouderenadviseurs te faciliteren. Hierbij kan 

worden gedacht aan andere manieren dan voor- en nabespreken. Ook is het van belang dat de sfeer tussen 

cultuurtolken en ouderenadviseurs meer open wordt, zodat zij informatie kunnen uitwisselen en 

gezamenlijk de hulpverlening aan oudere migranten kunnen optimaliseren.  

 De SMDD stelt dat het programma bewijst dat oudere migranten dezelfde hulpvragen hebben als 

autochtone ouderen en dat er geen aparte organisatie nodig is voor de hulpverlening aan oudere migranten. 

Ook zijn er geen aparte hulpverleners nodig voor aparte doelgroepen. Deze conclusies worden door 

sommige ouderenadviseurs en alle betrokken migranten terecht gevonden. Er zijn echter ook 

ouderenadviseurs die vinden dat oudere migranten het best geholpen kunnen worden door hulpverleners 

met dezelfde afkomst, omdat migranten dan meer vertrouwen hebben in de hulpverlener en gemakkelijker 

hun verhaal zouden vertellen.  

 De hulpverlening aan oudere migranten moet volgens het programma persoonsgericht en 

kwalitatief gelijkwaardig zijn aan de hulpverlening aan autochtone ouderen. Het blijkt dat hulpverlening 

aan oudere migranten moeilijker is en meer tijd kost. Een deel van de ouderenadviseurs vindt het echter niet 

nodig om extra te investeren in de hulpverlening aan oudere migranten. Een ander deel zet zich juist actief 

in voor de oudere migranten en probeert de hulpverlening zo goed mogelijk bij hen aan te laten sluiten. Zij 

hebben vaardigheden opgedaan in de hulpverlening aan oudere migranten. Deze vaardigheden kunnen door 

andere ouderenadviseurs worden gebruikt als handvaten om de hulpverlening beter te laten aansluiten bij 

oudere migranten. Het inschakelen van cultuurtolken, die de taal en cultuur van de oudere migrant kennen, 

speelt een grote rol bij goede hulpverlening aan oudere migranten. Organisatorische problemen en 

problemen in de samenwerking tussen ouderenadviseurs en cultuurtolken verdienen daarom aandacht.  
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Hoofdstuk 7 Reflectie 

 

In dit hoofdstuk wordt gereflecteerd op de onderzoeksresultaten vanuit de literatuur (zie 2.1 en 2.2) en de 

methode (zie hoofdstuk 3). In de eerste paragraaf komt de literatuur over ouderdom en hulpverlening aan 

bod. De tweede paragraaf gaat in op de methode. 

 

7.1 Theoretische reflectie 

Uit de literatuur blijkt dat oudere migranten een lager inkomen hebben dan autochtone ouderen, omdat zij 

slecht betaalde banen hebben gehad, vaker langdurig werkloos of arbeidsongeschikt zijn geweest en geen 

volledige AOW hebben opgebouwd. Dit blijkt ook bij cliënten van het ouderenwerk het geval te zijn.  

Ook wordt in de literatuur geconstateerd dat Turkse en Marokkaanse ouderen vrij slecht Nederlands 

spreken, dit zou vooral gelden voor de vrouwen. Dit onderzoek bevestigt de eerste aanname. De tweede, dat 

vrouwen slechter Nederlands zouden spreken, is in dit onderzoek naar aan bod gekomen.  

In de literatuur komt naar voren dat oudere migranten een slechtere gezondheid hebben dan autochtonen, dit 

wordt door ouderenadviseurs bevestigd. Er wordt ook in de literatuur gesteld dat allochtone vrouwen vaker 

spanningsklachten hebben dan mannen. Door ouderenadviseurs en oudere migranten wordt met betrekking 

tot stress geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. 

 Verder blijkt dat meer dan de helft van de oudere migranten voorgoed in Nederland wil blijven 

wonen. In dit onderzoek constateren ouderenadviseurs dat veel oudere migranten in Nederland willen 

blijven wonen. Dit geldt inderdaad voor vrijwel alle geïnterviewde oudere migranten. 

 In de literatuur wordt ook gesteld dat oudere migranten er op rekenen om hun oude dag te slijten bij 

hun kinderen en kleinkinderen. Uit dit onderzoek blijkt dat oudere migranten wel zorg verwachten van hun 

kinderen, maar dat zij niet de wens hebben om bij hun ouders te gaan wonen.  

 Uit de literatuur en uit dit onderzoek blijkt dat vragen en problemen van oudere migranten 

overeenkomen met die van autochtonen. Ook wordt in de literatuur gesteld dat veel oudere migranten met 

formulieren naar de hulpverlening komen, omdat zij niet kunnen lezen. Als de hulpverlening aansluit bij 

hun wensen, blijken zij na verloop van tijd ook andere hulpvragen te stellen. Beide situaties doen zich ook 

voor bij het ouderenwerk bij de SMDD. Ouderenadviseurs ervaren dat oudere migranten eerst alleen 

formulieren laten invullen, maar later als zij vertrouwen hebben ook dieperliggende hulpvragen stellen.  

  In de literatuur wordt gesteld dat Marokkaanse cliënten vertrouwen krijgen in de hulpverlener, als 

zij het gevoel hebben dat deze tijd en energie steekt in hun hulpvraag. Door sommige medewerkers van de 

SMDD is dit idee bevestigd, zij laten bewust aan de oudere migrant merken dat zij bezig zijn geweest met 

hun hulpvraag.   

Wanneer kinderen vertalen bij de hulpverlening aan hun ouders blijken zich problemen voor te 

doen. Ouderenadviseurs ervaren dit ook en denken dat het belang van de oudere niet altijd voorop staat 

wanneer een kind tolkt.  
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 Tot slot wordt in de literatuur gesteld dat niet alle ouderen het prettig vinden om zorg- en 

hulpverlening te krijgen van hulpverleners met dezelfde afkomst. Uit praktijkvoorbeelden blijkt dit bij 

sommige cliënten van het ouderenwerk inderdaad het geval te zijn.  

 

6.1 Methodologische reflectie 

Dit onderzoek is gericht op de opvattingen van ouderenadviseurs en oudere migranten. Over 

ouderenadviseurs is veel bestaand materiaal beschikbaar en was het afnemen van interviews ook 

gemakkelijk. Het bestaande materiaal van oudere migranten is echter beperkt en ook het afnemen van 

interviews leverde problemen op. Steeds meer oudere migranten vertrokken naarmate de zomer naderde 

voor een aantal maanden naar het land van herkomst. Het grootste probleem was echter dat veel 

ouderenadviseurs weinig medewerking verleende, hoewel zij herhaaldelijk verzocht zijn om cliënten te 

vragen voor interviews. Van de zeven interviews onder oudere migranten, zijn er drie op initiatief van een 

ouderenadviseur geweest en vier naar aanleiding van een spreekuur. Maar één interview is afgenomen met 

behulp van een cultuurtolk.  

 Bij vier interviews was het mogelijk om door te vragen over onderwerpen die tijdens het gesprek 

aan bod kwamen; bij het interview met de cultuurtolk, met een andere tolk en met twee respondenten die 

goed Nederlands spraken. Met de man uit Guyana die redelijk Nederlands sprak, lukt doorvragen nog 

redelijk. Dit was erg moeilijk bij de Marokkaanse man die ik sprak zonder tolk. Vrijwel onmogelijk was het 

doorvragen tijdens het interview met de Kaapverdiaanse vrouw, waar de tolk plots niet aanwezig was. 

Hoewel ik hierdoor ervaren heb hoe lastig het is om te communiceren met iemand die gebrekkig 

Nederlands praat, was de meerwaarde voor het onderzoek klein.  

 Tot slot is bij het verwerken van de interviews gebleken dat Kwalitan, het analyseprogramma dat de 

SMDD wil gaan gebruiken, technische gebreken vertoont. De interviews en bijbehorende codes worden niet 

goed opgeslagen, de verbanden tussen beide vallen soms weg en het programma loopt vast. Er zijn goede 

analyseprogramma’s die niet Nederlands zijn, maar wel technisch beter en gebruiksvriendelijker zijn.  

 

Uit dit onderzoek blijkt dat het invullen van formulieren en de samenwerking met cultuurtolken belangrijke 

elementen zijn van de hulpverlening aan oudere migranten. Het invullen van formulieren kan een middel 

zijn om het vertrouwen van migranten winnen en kan als handvat dienen om meer complexe problemen 

boven te krijgen. Het is van belang om door middel van vervolgonderzoek meer kennis te vergaren over de 

functie van formulieren bij de hulpverlening aan oudere migranten.  

 Ook blijkt uit dit onderzoek dat de samenwerking tussen ouderenadviseur en cultuurtolk bij de 

hulpverlening aan oudere migranten complex is. Sommige ouderenadviseurs blijken de hulpverlening met 

een cultuurtolk prettig te vinden en anderen helemaal niet. Kennis over de achtergrond van deze 

verschillende ervaringen is zeer waardevol voor de hulpverlening. Vervolgonderzoek naar de mechanismen 

die bij de samenwerking tussen ouderenadviseur en oudere migranten een rol spelen is gewenst. 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1 Topiclijst ouderenadviseurs 
 

Ter voorbereiding op dit interview heb ik de eerder afgenomen interviews gelezen. De vragen gaan over je 

ervaringen met het werken met oudere migranten.  

Ik zal eerst brede vragen stellen, vertel wat je zelf het belangrijkst vindt. Vervolgens zal ik meer specifieke 

vragen stellen. Voel je vooral vrij om dingen te zeggen, die breder zijn dan de vraag. Ik zou dit gesprek 

graag op willen nemen, zodat het uitgewerkt kan worden, is dat goed? Wil je nog iets vragen voordat we 

beginnen? 

 

> Dit is het interview met .... op ...... 2009.  

 

1. MethodePOM 

Zou je mij kunnen vertellen uit welke elementen de methode POM bestaat?  

 

Migrantenorganisaties  

- Hoeveel contact heb je met migrantenorganisaties? Intensief?  

- Vind je deze contacten belangrijk? 

- Zou je iets willen veranderen in de toekomst?  

 

Cultuurtolken  

- Hoe vaak maak je ongeveer gebruik van CT? 

- Hoe verloopt de samenwerking?  

- Zijn er verschillen in de wijzen waarop CT werken? 

- Zijn er momenten in proces waarbij het niet prettig is met CT? 

- Verleen je ook hulp aan oudere migranten zonder CT? Reden? 

- Is er verschil tussen hulpverlenen met en zonder CT? 

- Denk je dat er een alternatief is voor het werken met CT?  

- Ervaar je werken met CT als succes of belemmering? Wát? 

Klanten afspiegeling van wijk  

- Kun je iets vertellen over jouw situatie?   

- Vind je afspiegeling belangrijk?  

- Hoe streef je afspiegeling na? Bewust?  

- Heeft opzoeken oudere migranten gevolgen voor autochtonen?  

 

Alle ouderenadviseurs voor alle klanten  

- Onderschijf je dit? Zie je dit terug bij je collega’s? 

- Kun je iets zeggen over interculturalisatie binnen SMDD? 

 

Kwaliteit hulpverlening gelijk  

- Kun je iets zeggen over de kwaliteit?  

- Kwaliteit van hulpverlening bij type problemen (psy-soc)? 

 

Wat is er veranderd sinds jullie met POM werken? 

Wat zou er verbeterd kunnen worden aan de methode om oudere mig. te bereiken?  
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2. Ervaringen 

Hoe ervaar je de hulpverlening aan oudere migranten? 

 

Hoe vind je je bereik onder oudere migranten?  

- Hoe komen oudere migranten bij je terecht?  

- Hoe is bereik onder verschillende etniciteiten?  

- Hoe is bereik bij groepen waar geen CT is?  

- Hoe is je bereik onder allochtone vrouwen?  

- Zou je iets willen veranderen aan je bereik? Hoe?  

 

Kun je iets vertellen over de hulpvragen van oudere migranten? 

- Spelen er bij oudere migranten specifieke problemen?  

- Hoe ga je om met formulieren?  

- Hoe krijg je het vertrouwen?  

- Bepaalde technieken voor vraagverheldering? 

 

Ervaar je verschillen in het werken met migranten en autochtonen? 

- Kun je iets vertellen over verschillen bij huisbezoeken? 

- Huisbezoeken bij oudere migranten in 2008 verlaagd tov 2006.  

- Is er een verschil in de hoeveelheid tijd die hulpverlening kost?  

- Hoe denk je over het idee dat hulpverleners zelfde afkomst zijn? 

 

Zijn er dingen die anders zou willen doen met de hulpverlening aan oudere mig?  

 

3. Theorie  

Ben je bekend met het Yipratmak-model? 

 

Vroege ouderdom 

Taalbarrière 

Wantrouwen Nederlandse instellingen 

Boosheid kinderen 

Vakantie als zelfhulp 

 

Komen elementen terug in de praktijk? Bij alle etniciteiten? Bij vrouwen? 

 

 

Dit waren alle vragen die ik je wilde stellen. Zijn er nog dingen die je toe wilt voegen?  

 

Ik zou er graag achter willen komen hoe oudere migranten het ouderwerk ervaren: heb jij misschien oudere 

migranten in je cliëntenbestand die ik zou kunnen interviewen?  

 

Hartelijk dank.  
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Bijlage 2 Topiclijst oudere migranten  
 

Ik kom u vragen stellen omdat u bij het ouderenwerk bent geweest. Ik ben een stagiaire van het 

ouderenwerk en ik wil graag weten hoe u het vindt om in Nederland te wonen.  

 

Omdat ik niet alles op kan schrijven, zou ik het gesprek graag op willen nemen. Ik ga het alleen voor mezelf 

gebruiken en uw naam niet noemen. Vindt u het goed dat ik het gesprek opneem?  

 

eerst gezellig kletsen: aansluiten 

 

Hoe bent u bij het ouderenwerk terecht gekomen? 

 

1. Vroege ouderdom / uitgeput / kapot gemaakt 

  

waarom bent u naar het ouderenwerk gegaan? 

met welke zaken bent u geholpen? 

heeft u problemen met uw gezondheid? 

 

2. Taal 

 

 met wie heeft u contact bij het ouderenwerk? 

   waarom waren zij met z’n tweeën?  

    ervaringen cultuurtolk: liever direct contact? 

wat doet u met brieven die u ontvangt?  

 

3. Wantrouwen Nederlandse instellingen 

  

hoe heeft u de eerste keer contact gezocht?  

hoe vindt u het huisbezoek?  

hoe vind u dat u wordt geholpen bij de dokter, het ziekenhuis etc? 

komt u wel eens bij een vereniging hier in de buurt?  

 

4. Zorgtaak kinderen 

 

heeft u kinderen? 

wonen uw kinderen in de buurt? 

ziet u ze vaak? 

  

5. Vakantie  

 

gaat u wel eens op vakantie? 

 

Wilt u nog iets vertellen waar ik niet naar heb gevraagd?  

 

Bedankt, ik heb veel geleerd van uw antwoorden. 
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Bijlage 3 Inwoners Delfshaven 
 
 

Herkomst inwoners boven 55 jaar in Delfshaven op 1 januari 2009 (COS, 2009). 

 

Etniciteit Land van etniciteit Totaal  

01. Surinamers Suriname 1488 13% 

02. Antillianen Nederlandse Antillen 178 2% 

03. Kaapverdianen Kaapverdië 1065 9% 

  Kaapverdische Eilanden 2 0% 

04. Turken Turkije 1082 9% 

05. Marokkanen Marokko 833 7% 

06. Overig niet-westers Afghanistan 4  

  Algerije 7  

  Angola 1  

  Argentinië 6  

  Brazilië 4  

  Brits Guyana 8  

  Brits Indië 50  

  Brits Kameroen 1  

  Brits Oostafrika 1  

  Brits Somaliland 3  

  Brits Westindië 8  

  Ceylon 6  

  Chili 7  

  China 103 1% 

  Colombia 5  

  Comoren 1  

  Dominica 1  

  Dominicaanse Republiek 14  

  Ecuador 2  

  Egypte 6  

  El Salvador 3  

  Eritrea 12  

  Ethiopië 16  

  Filipijnen 5  

  Frans Indo China 1  

  Frans West Afrika 3  

  Gambia 3  

  Goudkust 12  

  Haïti 1  

  Hongkong 51  

  India 12  

  Irak 10  

  Iran 14  

  Israël 1  

  Italiaans Somaliland 4  

  Jordanië 1  

  Kedah 1  

  Korea 1  

  Libanon 3  

  Liberia 1  

  Macau 1  

  Malakka 5  
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  Mexico 2  

  Nigeria 3  

  Pakistan 55  

  Palestina 6  

  Paraguay 1  

  Peru 1  

  Portugees Afrika 1  

  Portugees Guinee 1  

  Portugees West Afrika 3  

  Sao Tomé en Principe 2  

  Senegal 3  

  Seychellen 1  

  Singapore 1  

  Soedan 1  

  Straits Settlements 2  

  Syrië 2  

  Taiwan 1  

  Tanganyika 1  

  Thailand 1  

  Tibet 1  

  Tunesië 6  

  Uruguay 1  

  Viëtnam 3  

  Zuidafrika 6  

  Zuidrhodesië 1  

07. Autochtoon Nederland 5297 

             

45% 

08. Ov. Europese 

Unie_2007 België 55  

  Bondsrepubliek Duitsland 8  

  Bulgarije 3  

  Canarische eilanden 1  

  Dantzig 1  

  Denemarken 2  

  Duitsland 240 2% 

  Estland 1  

  Finland 1  

  Frankrijk 20  

  Griekenland 33  

  Grootbrittannië 51  

  Hongarije 7  

  Ierland 3  

  Italië 29  

  Letland 2  

  Litouwen 1  

  Oostenrijk 15  

  Oostenrijk-Hongarije 1  

  Polen 18  

  Portugal 99 1% 

  Roemenië 6  

  Spanje 74 1% 

  Tsjechoslowakije 7  

09. Overig westers Canada 2  

  Indonesië 32  
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  Japan 1  

  Joegoslavië 427 4% 

  Nederlands Indië 168 1% 

  Nederlands Nieuwguinea 4  

  Nieuwzeeland 3  

  Noorwegen 7  

  Rusland (oud) 1  

  Sovjetunie 18  

  

Verenigde Staten van 

Amerika 10  

  Zwitserland 3  

Totaal 55 jaar en ouder   11804  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


