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Introductie

In Nederland neemt het aantal ouderen met een
migratieachtergrond snel toe. Vanwege culturele,
sociaaleconomische en demografische verschillen in
vergelijking met ouderen zonder een migratieachtergrond,
hebben zij specifieke zorgvragen, evenals behoeften aan
nieuwe welzijnsinterventies en -voorzieningen. Tot nu toe
houden wetenschap en praktijk zich elk afzonderlijk bezig
met deze problematiek, waardoor vragen als ‘wat kunnen
we van elkaar leren?’ en ‘hoe kunnen we samen werken
aan een betere oude dag voor ouderen migranten?’
onbeantwoord zijn gebleven. 
 
Het doel van dit congres is om wetenschappelijk
onderzoek en praktijkervaringen dichter bij elkaar te
brengen rondom de zorg voor en het sociaal welbevinden
van oudere migranten.  



Focus ochtendsessie
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10.30-12.45 
 
Focus 
De ochtendsessie gaat in op de complexe relatie tussen
verschillende vormen van zorg en ondersteuning die
worden aangeboden op lokaal niveau (in woonzorgcentra,
wijken en bij mensen thuis). Nu gemeenten
verantwoordelijk zijn voor langdurige zorg voor ouderen,
ontstaan er nieuwe combinaties van professionele zorg,
vrijwilligerswerk, informele hulp en mantelzorg. Op basis
van recent onderzoek uit Nederland en Zwitserland
brengt de sessie in kaart wat de gevolgen van deze
ontwikkeling zijn voor oudere migranten, reguliere en
gespecialiseerde zorgaanbieders en beleidsmakers.  
 
Vorm 
De sessie start met een rondetafelgesprek, gevolgd door
discussie met het publiek. Met bijdragen van: Eva Soom
Ammann (Hogeschool Bern, Zwitserland), Karin van
Holten (Kalaidos Hogeschool Zürich, Zwitserland), Roos
Pijpers en Hanna Carlsson (Radboud Universiteit
Nijmegen), Carolien Smits (Hogeschool Windesheim,
Zwolle) en Jeanine Suurmond (Universiteit van
Amsterdam).  



Focus middagsessie
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14.00-16.15 
 
Focus 
In de middagsessie staan verschillende aspecten van het
sociaal welbevinden van oudere migranten in Nederland
centraal. Hoewel sociaal welbevinden een belangrijke
dimensie is van kwaliteit van leven, krijgen thema’s als
gezondheid, kwaliteit van zorg en toeleiding naar zorg
meer aandacht. De sessie onderzoekt welke aspecten van
welbevinden onderwerp zijn van lopend wetenschappelijk
onderzoek en discussie in de praktijk. In het bijzonder
worden de volgende drie thema’s uitgelicht:
eenzaamheid, sociale participatie en transnationale
relaties.  
 
Vorm 
De sessie bestaat uit korte onderzoekspresentaties, elk
gevolgd door een kritische reflectie van een expert uit de
praktijk. Met bijdragen van: Neda Bayat (Universiteit
Maastricht), Nina Conkova (Leyden Academy on Vitality
and Ageing), Jolien Klok (Vrije Universiteit Amsterdam) en
Anna Pot (Rijksuniversiteit Groningen/Universiteit van
Amsterdam). De praktijkexperts zijn: Conny van der
Aalsvoort (ENIEC), Gözde Duran (ProMemo), Christina
Harrevelt (NOOM) en Feruze Sarikas (Zebra Welzijn). 



Ochtendsessie 

 

09.45–10.15 Ontvangst en registratie 

 

10.15-10.30 Opening door Tineke

Fokkema, hoogleraar Ageing, Families

and Migration (Nederlands

Interdisciplinair Demografisch

Instituut/Erasmus Universiteit

Rotterdam) 

 

10.30-11.30 In het spotlicht: nieuw

onderzoek naar zorg- en dienstverlening

op lokaal niveau voor en door oudere

migranten 

 

11.30-11.45 Pauze 

 

11.45-12.45 Discussie: welke actuele

ontwikkelingen zien we op lokaal niveau

en welke rol is weggelegd voor oudere

migranten? 

 

12.45-14.00 Lunch  

PROGRAMMA
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Zorg voor oudere migranten



Middagsessie 

 

14.00-15.00 Welbevinden van oudere

migranten: wat weten wij en wat willen

zij? - Nina Conkova (Leyden Academy on

Vitality and Ageing) 

Reflectie: Conny van der Aalsvoort (ENIEC) 

 

Eenzaamheid kent geen grenzen:

onderzoek naar eenzaamheid onder niet-

westerse oudere migranten - Neda Bayat

(Universiteit Maastricht) 

Reflectie: Feruze Sarikas (Zebra Welzijn) 

 

15.00-15.15 Pauze 

 

15.15-16.15 Beïnvloed een taalbarrière het

welbevinden van oudere Turkse vrouwen?

- Anna Pot (Rijksuniversiteit Groningen/ 

Universiteit van Amsterdam) 

Reflectie: Gözde Duran (ProMemo) 

 

Het transnationale leven en thuishoren

van Turkse oudere migranten - Jolien

Klok (Vrije Universiteit Amsterdam) 

Reflectie: Christina Harrevelt (NOOM) 

 

16.15-16.30 Afsluitende discussie 

 

16.30-17.00 Drankje en hapje 

PROGRAMMA
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Welbevinden van oudere migranten

7



Organiserend comité

Nina Conkova (Leyden Academy on Vitality and Ageing) 
Tineke Fokkema (Nederlands Interdisciplinair Demografisch
Instituut/Erasmus Universiteit Rotterdam) 
Roos Pijpers (Radboud Universiteit Nijmegen)
Eva Soom Ammann (Hogeschool Bern, Zwitserland) 
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Speciale dank aan Roel Wijnants/Flickr voor de mooie foto's.

http://eithealthpublic.strikingly.com/


Informatie 
De voertaal op het congres is Engels. 
Deelname is gratis, aanmelding verplicht.  
 
Aanmelden 
Jacqueline Leijs 
E-mail: leijs@leydenacademy.nl 
Tel.: 071-524 0960 
 
Locatie 
(tegenover NS-station Leiden Centraal, uitgang LUMC-zijde) 
Leyden Academy on Vitality and Ageing 
Poortgebouw Zuid 
Rijnsburgerweg 10 
2333 AA Leiden 

Informatie en registratie


