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Oudere migranten in Nederland 
 
Nederland is aan het vergrijzen en onze migrantenbevolking vergrijst mee. In de komende jaren zal de groep 
ouderen met een niet-westerse achtergrond toenemen. Deze ouderen hebben over het algemeen een slechtere 
uitgangspositie dan ouderen met een westerse achtergrond. Ook hebben zij veelal andere behoeften en 
voorkeuren. De uitdaging voor beleidsmakers en zorgprofessionals is om ook deze groep te bereiken en te 
bedienen, zodat ook zij kwaliteit van leven ervaren. Daarvoor moeten we ten eerste weten om hoeveel ouderen 
het gaat en waar ze wonen. Wat is hun leefsituatie? Wat weten we over hun gezondheid en kwaliteit van leven? 
Blijven ze in Nederland wonen of willen ze terug naar het land van herkomst? Hoe bereiden zorg- en 
welzijnsorganisaties zich voor? Wat gebeurt er al in de praktijk? 
 
De Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) organiseert in samenwerking met het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) op vrijdag 6 oktober 2017 het seminar ‘Oudere migranten in Nederland’. In dit seminar wordt 
aan de hand van kennis, visie en praktijkvoorbeelden een zo’n goed mogelijk beeld geschetst van de huidige 
situatie voor oudere migranten. Het seminar is het derde en laatste deel van een drieluik over ouderen. 
 
Eerst zal Jeroen Ooijevaar (CBS) een beeld schetsen van de groep over wie het gaat. Om hoeveel mensen gaat het, 
nu en in de toekomst? Wat is hun migratieachtergrond en wat weten we verder over hen?  
 
Vervolgens wordt inzicht gegeven in de leefsituatie van migrantenouderen. Fatima El Fakiri (GGD Amsterdam) zal 
spreken over gezondheid en welbevinden. Daarna gaat Tineke Fokkema (NIDI) in op eenzaamheid bij oudere 
migranten in Nederland en de oorzaken daarvan. Anita Böcker (Radboud Universiteit Nijmegen) vertelt over 
pendelen en retourmigratie van oudere migranten naar het land van herkomst. 
 
Na dit blok staat het perspectief van de migrantenouderen zelf centraal in een presentatie door het Netwerk van 
Organisaties van Oudere Migranten (NOOM). Waar hebben zij behoefte aan? Ervaren ze probleempunten? En 
waar zijn zij tevreden over? 
 
In het laatste blok wordt ingegaan op de praktijk van ondersteuning en wonen. Yvonne Witter (Aedes-Actiz 
Kenniscentrum Wonen en Zorg) zal  een beeld schetsen van de ontwikkelingen die in den lande gaande zijn. Wat 
voor soort projecten worden ontwikkeld? Welke mogelijkheden zijn er en waar liggen de uitdagingen? Daarna 
horen we over de ervaringen van twee organisaties die voorzieningen ontwikkel(d)en voor oudere migranten.  
Shoona Tahitu vertelt over de diversiteitsaanpak die zorginstelling TanteLouise in Bergen op Zoom hanteert. Tot 
slot presenteert Margriet May, consulent dagopvang bij MOB in Rotterdam, haar ervaringen met ‘de 
cultuurspecifieke herinneringskoffer’.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



Programma 
 
9.30 Registratie en koffie/thee 
 
10.00 Opening seminar door dagvoorzitter Helga de Valk (NIDI/Faculteit der Ruimtelijke 

Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen) 
 
Achtergrond 
 
10.10  Jeroen Ooijevaar (CBS) – Cijfers over oudere migranten in Nederland 
 
Leefsituatie 
 
10.40 Fatima El Fakiri (GGD Amsterdam) – Gezondheid en welbevinden van oudere migranten in de 

vier grote steden  
 

11.10 Koffie/thee 
 
11.30 Tineke Fokkema (NIDI) – Prevalentie en oorzaken van eenzaamheid  
 
12.00  Anita Böcker (Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Radboud Universiteit Nijmegen) – Remigratie 

en pendelen 
 
12.30 Lunch 
 
Het perspectief van de ouderen zelf 
 
13.30 Lucia Lameiro García en Jeanny Vreeswijk-Manusiwa (NOOM) - Perspectief van de oudere 

migranten zelf 
 
Voorbeelden uit de praktijk 
 
14.00 Yvonne Witter (Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen en Zorg) – Ontwikkelingen in wonen en 

zorg voor oudere migranten 
 
14.30  Shoona Tahitu (TanteLouise) – Ervaringen van een zorginstelling met diversiteit 
 
15.00 Koffie/thee  
 
15.20 Margriet May (MOB) – Ervaringen met de cultuurspecifieke herinneringskoffer 
 
15.50 Discussie met alle sprekers onder leiding van de dagvoorzitter 
 
16.15 Borrel  



Locatie:  
Centraal Bureau voor de Statistiek  
Henri Faasdreef 312  
2492 JP Den Haag  
 
Toegang:  
Gratis 
 
Doelgroep: bestuurders en medewerkers van: 

x Universiteiten/Kennisinstituten/Planbureaus 
x Onderzoek- en adviesbureaus 
x Gemeenten, Rijksoverheid 
x Zorgorganisaties 
x Woningcorporaties 
x Bedrijfsleven 
x Belangenorganisaties 

 
Aanmelden:  
Om u aan te melden voor het seminar kunt u mailen naar Jeannette van der Aar: aar@nidi.nl. Vermeld 
hierbij a.u.b. uw naam, functie, organisatie en sector waarin u werkzaam bent. Aanmelden is mogelijk 
tot en met vrijdag 29 september 2017. 

Lid worden van de NVD?  
Kijk dan op nvdemografie.nl/lidmaatschap 
 
   

Via sociale media op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de demografie in Nederland? 
Word dan lid van de groep Dutch Demography 
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