
Oorspronkelijk artikel

De impact van het wijkgerichte werken voor de
toeleiding naar zorg van oudere migranten

Oudere migranten en het wijkgerichte werken in zorg en welzijn

Roos Pijpers · Hanna Carlsson

Samenvatting

Hetdoel vandit artikel is laten zienhoeouderemigrantenworden toegeleid naar zorgviahet ‘wijk-
gerichte werken’. In zorg en welzijn wordt de wijk gezien als een ideale plek om dichtbij burgers
preventie, zorg en ondersteuning te organiseren. Gemeentes vertalen dit wijkgerichte denken in
wijkgericht werken. In ons kwalitatieve onderzoek volgen we de ontwikkelingen in demaakprak-
tijken (crafting practices) die relevant zijn voor de toeleiding naar zorg van ouderemigranten in de
gemeente Nijmegen. De nadruk op de wijk in het huidige beleid van de gemeente is te zien als
een omdraaiing van het denken in minderheidsgroepen in eerdere beleidsperioden. Het lukt ge-
deeltelijk om oudere migranten toe te leiden naar zorg via voorzieningen binnen wijkstructuren.
Belangrijk daarvoor zijn niet zozeer de functies van voorzieningen, maar de vertrouwensrelaties
met zorgverleners die ze daar ontmoeten en die dezelfde taal spreken of culturele achtergrond
delen. Deze zorgverleners slagen er in om de mentale afstand tussen zorgstelsel en leefwereld
van oudere migranten te overbruggen. Relaties ontstaan ook buiten de wijkstructuren om, bij
aanbieders van zorg in eigen taal en in georganiseerde uitwisseling van kennis en ervaringen. Om
te grote afhankelijkheid van professionals met een migratieachtergrond te voorkomen moeten
afspraken over cultuursensitiviteit tussen de gemeente en wijkaanbieders beter worden gemoni-
tord.
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The impact of neighbourhood-based work on help-
ing older migrants gain access to care
Older migrants and neighbourhood-based work in
care and social services

Abstract

This article studies how oldermigrants gain access to care
through neighbourhood-based forms of working. In the
Netherlands, the neighbourhood is increasingly viewed
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as an ideal place to organize care and social services,
close to citizens. To this end, municipalities are develop-
ing neighbourhood structures and facilities inwhich local
providers cooperate. In our qualitative research we stud-
ied the developments in crafting practices relevant to ac-
cess to care of older migrants in the city of Nijmegen, the
Netherlands. In Nijmegen the new neighbourhood struc-
tures are only partly successful in helping older migrants
gain access to care. Older migrants visit neighbourhood
facilities not for the services these facilities provide, but
because of the presence of care professionals who speak
the same language, or share the same cultural back-
ground as do these older migrants. These caregivers are
able to bridge the mental distance between the health
care system and the lifeworld of older migrants. Relations
also arise outside the neighbourhood structures, for in-
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stance at culture-specific day care facilities. To prevent
too great a claim on professionals with a migration back-
ground, agreements between the city of Nijmegen and
local providers to enhance cultural sensitivity should be
better monitored.

Keywords Older migrants · Access to care ·
Neighbourhoods · Praxeography

Inleiding

In vergelijking met andere ouderen maken oudere mi-
granten de stap naar zorg en ondersteuning thuis re-
latief laat vanwege een taalbarrière en een gebrek aan
kennis van het zorgstelsel [1–4]. Het gevolg is dat zij
vaker last hebben van gezondheidsproblemen en vaker
een beroep op de huisarts doen dan andere ouderen
[1, 5, 6]. Huisartsen, praktijkondersteuners, profes-
sionals met een migratieachtergrond en sleutelfiguren
uit de migrantengemeenschappen kunnen een verbin-
dende rol spelen in het toeleiden naar zorg, maar die
rol wordt nog lang niet altijd benut [7–10].

Dit artikel neemt de wijk als uitgangspunt voor
nieuwonderzoek naar de toeleiding tot zorg van oudere
migranten. In zorg en welzijn wordt de wijk gezien als
een ideale plek om dichtbij burgers preventie, informa-
tievoorziening, zorg en ondersteuning te organiseren.
De wijk is daarmee een voorlopig eindpunt van een
lang proces van ‘ont-institutionalisering’ [11]. In dat
proces is de verantwoordelijkheid voor de zorg voor
ouderen steeds meer buiten de traditionele verpleeg-
en verzorgingshuizen komen te liggen, en dichterbij de
vertrouwde omgeving van ouderen: bij het welzijns-
werk, sociale netwerken en ouderen zelf.

Het doel van dit artikel is om te laten zien hoe bin-
nen dit wijkgerichte denken èn werken ouderemigran-
ten naar zorg toe worden geleid. Het artikel gaat niet
in op gezondheidsuitkomsten, maar op de manieren
waarop oudere migranten zorgaanbieders opzoeken en
vice versa. Wemaken gebruik van de resultaten van lo-
pend kwalitatief onderzoek in de gemeente Nijmegen.
Omdat gemeenten hun zorgbeleid en subsidierelaties
naar eigen inzicht vormgeven, en de in de loop van
de tijd ontstane werkverdeling tussen zorg- en wel-
zijnsorganisaties overal net even anders is, levert het
onderzoek bevindingen op die specifiek zijn voor de
gemeente Nijmegen. Toch verwachten we dat som-
mige bevindingen (praktijken van toeleiding) ook van
toepassing zijn op de situatie in andere grote tot mid-
delgrote gemeenten.

In de volgende paragraaf beginnen we met een kri-
tische beschouwing van het wijkgerichte werken aan
de hand van wetenschappelijke literatuur uit de soci-
ale geografie en de bestuurskunde, en beleidsliteratuur
over het sociale domein. Vervolgens beschrijven we
onze onderzoeksmethoden en gaan in op de voorlopige
bevindingen. De bevindingen worden in twee achter-

eenvolgende paragrafen gepresenteerd. In de eerste
paragraaf staat de aandacht voor oudere migranten in
het lokale beleid en de beleidsuitvoering centraal. De
nadruk op de wijk in het huidige beleid van de ge-
meente is te zien als een omdraaiing van het denken
in doelgroepen burgers of cliënten in eerdere beleids-
perioden. Aanbieders werken nu voor wijkbewoners,
met aandacht voor cultuursensitiviteit in brede zin. Die
aandacht raakt geleidelijk verankerd in afspraken tus-
sen de gemeente en aanbieders van wijkgerichte zorg.
In de praktijk zien we toch een aanbod van èn een
vraag naar specifieke vormen van zorg voor oudere
migranten (net als bij woonvormen, zie [12]). In de
tweede paragraaf met bevindingenwordt gekeken naar
de manier waarop oudere migranten wijkvoorzienin-
gen gebruiken, en naar wijkoverstijgende initiatieven
in het lokale welzijnslandschap die belangrijk zijn voor
het begrijpen van toeleiding naar zorg. Hieruit blijkt
dat als oudere migranten de wijkstructuur al zelf op-
zoeken, dan doen ze dat niet vanwege de functies van
die structuur, maar vanwege contact met professionals
die ze vertrouwen. Die weten elkaar steeds beter te
vinden en genereren samen nieuwe ideeën, manieren
en routes om oudere migranten naar zorg toe te leiden.

Wijkgerichte of wijkoverstijgende ‘maakpraktijken’?

Volgens Bannink, Bosselaar en Trommel [13] wordt
deze fase in de ont-institutionalisering van de ouderen-
zorg gekenmerkt door ‘maakpraktijken’ (crafting prac-
tices), waarin lokale partijen zoeken naar een goede
werkverdeling en samenwerking. De doelstellingen van
deze maakpraktijken staan niet vast, maar ontwikke-
len zich in en door de (werk)relaties tussen wijkaan-
bieders. Omdat gemeenten in het huidige zorgstelsel
verantwoordelijk zijn voor diverse groepen kwetsbare
burgers, waarover hieronder meer, overlapt de toelei-
ding naar zorg van oudere migranten met diverse an-
dere maakpraktijken. Oldenhof, Postma en Bal [14]
stellen dat deze maakpraktijken niet zomaar ‘op’ wij-
ken worden gelegd, maar gevormd worden door die
wijken, bijvoorbeeld door de sociale problematiek die
er speelt. In Nijmegen is dat terug te zien in de aan-
dachtspunten van de sociale wijkteams. Sociale wijk-
teams worden in een ruime meerderheid (80 procent)
van de Nederlandse gemeenten ingezet als een schakel
tussen de gemeente, wijkbewoners en het welzijnswerk
[15]. In een wijk met veel hoogopgeleiden heeft het
wijkteam veel aandacht voor overmatig alcoholgebruik
(interview met teamleider sociaal wijkteam, februari
2018). Op een Vinex-locatie met veel jonge gezinnen
en weinig sociale verbanden wordt ingezet op hulp bij
relatieproblemen. En in de multiculturele wijken van
de stad is het bereiken van migrantenfamilies een be-
langrijk aandachtspunt.

Tegelijkertijd zijn Oldenhof et al. [14] kritisch over
de manieren waarop de wijk wordt voorgesteld als een
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vanzelfsprekende, ideale plek om uiteenlopende doe-
len te bereiken. Zo wordt een nostalgisch beeld van
sociale verbanden in wijken opgeroepen om burgers
en hun netwerk te activeren. Vanuit dit idee zijn vanaf
2007, met de komst van de WMO ‘oude stijl’, taken op
het gebied van zorg en ondersteuning voor kwetsbare
burgers overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten.
In 2015 is dit takenpakket sterk vergroot met de komst
van een vernieuwde WMO, een nieuwe jeugdwet en
een nieuwe participatiewet. In het kielzog van deze
ontwikkelingen is ook de gevoelde noodzaak voor het
leggen van verbindingen tussen aanbieders in de wijk
steeds groter geworden. Sinds 2015 is het aantal ge-
meenten dat expliciet inzet op een wijkgericht model
van zorg en ondersteuning, waarin met een integraal
aanbod van zorg, welzijn en wonen zo dicht als moge-
lijk bij de mensen in hun eigen woonomgeving wordt
gewerkt, dan ook sterk toegenomen [15]. De gemeente
Nijmegen zal in de komende jaren extra aandacht be-
steden aan het preventief welzijnswerk [16, 17], waar
de sociale wijkteams, net als in andere gemeenten [15],
nog weinig aan toe zijn gekomen. Naast het wijkge-
richt werken kennen we uit de ouderenzorg bovendien
woonservicegebieden [18]. Het uitgangspunt van dit
concept is dat zelfstandig wonen uiteindelijk doelma-
tiger is dan verpleeghuiszorg.

Wat opvalt is dat gebruik wordt gemaakt van ba-
sale geografische kennis over het belang van fysieke
nabijheid voor integrale samenwerking en over de
(positieve) invloed van een vertrouwde woonomge-
ving op het zelfstandig wonen (ageing in place; zie
o. a. [19–22]). Deze kennis leunt op een waardevolle,
maar enigszins verouderde opvatting van plaatsen als
afgebakende gebieden die op kenmerken als inkomens-
niveau en gezondheidsuitkomsten te onderscheiden
zijn van andere gebieden. In de sociale geografie is
het zogenaamde ‘relationele’ plaatsbegrip belangrij-
ker geworden (zie o. a. [23–26]). Plaatsen zijn op te
vatten als punten in netwerken van sociale relaties
tussen mensen. Die relaties vinden uiteraard ergens
‘plaats’, op fysieke plekken of in e-mailverkeer. Maar
door die relaties ontstaan ook nieuwe plekken, zoals
fysieke plekken, ontmoetingsruimtes, virtuele ruimtes
en onderhandelingsruimtes. Ook worden bestaande
plekken, door sociale relaties, voortdurend voorzien
van nieuwe betekenissen.

Vanuit het relationele plaatsbegrip bezien is een
voorziening voor zorg of welzijn dus meer dan een
fysieke plek zo dicht mogelijk bij beoogde gebruikers
in een verzorgingsgebied, maar een onderdeel van een
complex geheel van relaties en maakpraktijken [24].
De toegankelijkheid van voorzieningen heeft ook maar
deels te maken met geografische nabijheid, maar hangt
samen met sociale afstand en nabijheid, culturele bete-
kenisgeving, beleid en regulering [24]. De term ‘lokaal
welzijnslandschap’ die Bannink, Bosselaar en Trommel
[13] gebruiken voor het geheel aan relaties binnen een

lokale entiteit is sterk relationeel gekleurd. Hoewel
lokale welzijnslandschappen niet goed af te bakenen
zijn, is duidelijk dat ze in ieder geval de wijk en soms
ook de gemeente overstijgen [13].

Bestaand onderzoek richt zich op specifieke aspec-
ten van het toeleiden naar zorg van oudere migranten.
Allereerst is er het onderzoek dat laat zien dat sleutelfi-
guren de mentale afstand naar professionele zorg klei-
ner kunnen maken [7–10]. In een recent artikel [27]
laten twee geografen zien dat ouderemigranten inmul-
ticulturele stadswijken in Amsterdam zich prettig voe-
len in hun woonomgeving vanwege de aanwezigheid
van winkels en ontmoetingsgelegenheden gericht op
hun gemeenschap. Ook waarderen zij de aanwezigheid
van professionals met een migratieachtergrond in hun
wijk. Johansson et al. [28] stellen dat we al met al nog te
weinig weten over welke plekken en relaties nu echt be-
langrijk zijn in de leefwereld van oudere migranten, en
dus wellicht ook in de toeleiding naar zorg. Dit artikel
hoopt, door te redeneren vanuit maakpraktijken in het
lokale welzijnslandschap dat is ontstaan na 2015, meer
inzicht te bieden in deze plekken en relaties. Sinds de
invoering van de WMO ‘oude stijl’ hebben gemeenten
hun beleid voor minderheidsgroepen afgebouwd (zie
[10, 29]). Uit onderzoek in de vier grote gemeenten uit
2011 bleek dat oudere migranten de weg naar WMO-
voorzieningen, inclusief adviesloketten, niet goed we-
ten te vinden. Tegelijkertijd verschuift de aandacht in
beleidscommunicatie naar het cultuursensitiever ma-
ken van zorg- en dienstverlening. Deze aandacht was
in 2011 echter nog nauwelijks ingebed in gemeentelijk
beleid [30].

Onderzoeksmethoden

In dit artikel doen we verslag van lopend (april
2017–nu) empirisch onderzoek naar de aandacht
voor oudere migranten in zorg en welzijn in Nijmegen.
We volgen de ontwikkelingen met een onderzoeks-
strategie die we, in navolging van Bueger [31] en
Mol [32] ‘praxeografie’ noemen. Een praxeografi-
sche onderzoeksbenadering zoomt in op een bepaalde
(maak)praktijk, in dit geval het toeleiden van oudere
migranten naar zorg (waarbij oudere migranten en/of
hun partner en kinderen een eigen inbreng hebben
in dat toeleiden). Het idee is om zo’n praktijk op
een groot aantal locaties en momenten te observeren
en daardoor langzaam maar zeker te gaan zien welke
ideeën, activiteiten en materiële aspecten ze omvat.
De benadering richt zich dus niet zozeer op gedrag
of op keuzes, zoals de keuze van een maaltijdendienst
om een vervanger voor varkensvlees aan te bieden.
Ze richt zich ook niet op een bepaalde sociale groep
of gemeenschap. De benadering bestudeert activi-
teiten, reflectie, discussie, en handelingsroutines die
inhoud en richting geven aan een praktijk, alsook de
samenhang met andere praktijken.



Tijdschr Gerontol Geriatr 2018; 49 247

Tabel 1 Overzicht van observaties en interviews

Organisatie (Participerende)
observatie

Interviews medewerkers Interviews oudere migranten

Aanbieder van dag-
besteding in eigen
taal, met multicultu-
reel profiel

27×3 uur – activiteitenbegeleiders (2)
– manager
– geestelijk begeleider

– Nederlands-Turkse vrouwen (3)
– Nederlands-Iraanse vrouw
– Nederlands-Afghaanse vrouw

Aanbieder van dag-
besteding in eigen
taal, met Turks profiel

6×5 uur – activiteitenbegeleider
– coördinator

Nederlands-Turkse vrouwen (2)

Informatie- en ad-
viescentrum

8×2,5 uur – ouderenadviseur
– werkbegeleider
– coördinator

Diversiteitscafé 5×3 uur

‘Netwerk 100’ werk-
groep oudere mi-
granten en dementie

3×3 uur – praktijkverpleegkundigen (2)
– intercultureel adviseur
– mantelzorgconsulent

Klankbordgroep
migrantenouderen

3×3 uur Projectleider gemeentelijk platform
dagbesteding

Welzijnsorganisatie Coördinator poule interculturele consu-
lenten

Sociaal wijkteam Teamleider

Gemeente – beleidsbeleidsadviseurs (3)
– contractmanager

Er is gewerkt met de drie onderzoeksmethoden die
volgens Bueger [31] het meest geschikt zijn om de
inhoud en ontwikkeling van praktijken te begrijpen:
(participerende) observatie, semi-gestructureerde in-
terviews en documentanalyse. Tab. 1 geeft een over-
zicht van de organisaties waar observaties zijn gedaan
en interviews zijn gehouden. Het informatie- en ad-
viescentrum en het sociale wijkteam zijn geselecteerd
als belangrijkste pijlers in de wijkstructuur; het diver-
siteitscafé, de werkgroep en de klankbordgroep omdat
ze een platform bieden voor kennisuitwisseling over
culturele diversiteit en oudere migranten, en de aan-
bieders van dagbesteding in eigen taal omdat ze een
goede gelegenheid bieden ommetmigranten in contact
te komen, èn om de mogelijke rol van deze aanbieders
in het toeleiden naar zorg te observeren. De gemeente
ten slotte heeft een leidende rol in het diversiteitsbe-
leid, WMO-beleid, de aanbesteding van WMO-taken
en het managen van contracten met aanbieders.

De observaties zijn verricht door de tweede auteur.
Tijdens de observaties bij de dagbestedingscentra heeft
ze meegeholpenmet activiteiten en het uitserveren van
maaltijden. Aan de werkgroep en de klankbordgroep
nam zij actief deel. De interviews met medewerkers
zijn door de eerste of de tweede auteur afgenomen,
op de werkplek van de geïnterviewde, bijvoorbeeld een
huisartsenpraktijk. De interviews met oudere migran-

ten zijn door de tweede auteur samen met twee Turks-
en Farsi-sprekendeMasterstudenten afgenomen, op de
dagbestedingslocaties. De duur van de interviews va-
rieerde van 45 tot 90 minuten. De interviews zijn
door de tweede auteur getranscribeerd en daarna naar
de onderzoeksassistenten gestuurd om antwoorden te
vertalen die tijdens het interview niet meteen geïn-
terpreteerd konden worden. De transcripties en laat-
ste onduidelijkheden zijn vervolgens met de onder-
zoeksassistenten bediscussieerd. Op het moment van
het schrijven van dit artikel waren alle geïnterviewden
vrouwen. Op de ene dagbestedingslocatiewas de groep
ouderen gemengd maar gaf slechts één man toestem-
ming voor een interview, dat moest worden afgelast
omdat hij acute gezondheidsproblemen kreeg. Op de
andere locatie kreeg de tweede auteur alleen toegang
tot een vrouwengroep. Het streven is om in het verdere
onderzoek ook mannen te interviewen.

Tab. 2 geeft een overzicht van de beleidsdocumen-
ten die zijn geraadpleegd. Hiernaast kregen wij via de
gemeente inzage in enkele interne stukken die worden
gebruikt in de aanbesteding en het contractmanage-
ment. Deze documenten zijn geselecteerd omdat ze
inzicht geven in de ontwikkeling van het lokale wel-
zijnslandschap, èn de aandacht voor diversiteit en spe-
cifieke kwetsbaarheden of kwetsbare groepen daarin.
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Tabel 2 Overzicht van beleidsdocumenten

Inhoud document Jaar van publicatie

Beleidskader WMO en jeugd 2015–2018 2014

Beantwoording motie ‘Divers is sterk’, met een overzicht van beleid en praktijken gericht op
diversiteit in zorg en welzijn

2017a

Rapport over het functioneren van de sociale wijkteams en informatie- en adviescentra 2017b

Gezondheidsagenda 2017–2020 2017d

Twee documenten over de subsidieverlening voor de zogenaamde basisinfrastructuur welzijn
2017–2020

2017c, 2018

De interview- en observatieverslagen en de docu-
menten zijn geanalyseerd door middel van inhouds-
analyse, met behulp van de software Atlas.Ti. Er is
gebruik gemaakt van een gerichte coderingsstrategie
waarmee data die wijzen op een bepaalde toeleidings-
praktijk in kaart zijn gebracht. Er is gelet op wie voor-
zieningen gebruikt en waarom, op hoe ze die plekken
gebruiken, en op hoe het gebruik van plekken bedoeld
en onbedoeld relevant is voor (verdere) toeleiding naar
zorg. In de analyses van de interviews met medewer-
kers en de documenten is daarnaast gelet op de manier
waarop over oudere migranten als groep wordt gespro-
ken in verhouding tot andere kwetsbare groepen bur-
gers en bredere thema’s als diversiteit en cultuursensi-
tiviteit.

Aandacht voor oudere migranten in het lokale
welzijnslandschap

Beleid en beleidsuitvoering

Sinds het loslaten van het doelgroepenbeleid probeert
de gemeenteNijmegen aandacht voor diversiteit te ont-
wikkelen binnen alle relevante beleidsterreinen, met
een nadruk op het bevorderen van participatie, gelijke
kansen en toegang. Toch is er eerder sprake van een ac-
centverschil dan van een radicale breuk met het verle-
den (interview beleidsadviseur, september 2018). Bin-
nen de gemeente zijn er aanjagers voor groepen zoals
ouderen, LHBT’ers en statushouders. De gezondheids-
situatie vanmigranten is een belangrijk aandachtspunt.
In de gezondheidsagenda 2017–2020 worden oudere
migranten genoemd als een groepmet relatief veel psy-
chische klachten [33]. Het beleidskaderWMOen jeugd
benoemt problemen met het bereiken van mantelzor-
gers in migrantenfamilies [34].

In de vaste subsidierelaties met welzijnsorganisa-
ties worden algemene prestatieafspraken gemaakt over
investeringen in het bereiken van kwetsbare groepen.
Daarnaast worden organisaties aangespoord om cul-
tuursensitief te werken. Training van medewerkers
wordt zoveel mogelijk bij de organisaties gelaten, maar
soms biedt de gemeente initiële ondersteuning (inter-
view met beleidsadviseur, november 2017). In de pro-

gramma’s van eisen ten behoeve van de zorginkoop
wordt afstand genomen van doelgroepen,maarworden
aanbieders ook aangespoord om rekening te houden
met specifieke behoeften. In sommige beschikkingen
wordt aandacht gevraagd voor diversiteit, maar het is
niet duidelijk of aanbieders weten wat er van ze wordt
verwacht (interview beleidsadviseur, september 2017).
In het contractmanagement gaat nog weinig aandacht
uit naar de monitoring van afspraken ([35], interview
contractmanager, december 2017). Hoewel burgers
niet meer gezien worden als lid van een minderheids-
groep, mag gelijke toegang tot zorg worden bewerk-
stelligd door middel van ongelijke behandeling, bij-
voorbeeld als een cliënt met een migratieachtergrond
dreigt af te haken bij een overdaad aan bureaucratie
(interview beleidsadviseur, november 2017).

Uit de beleidsuitvoering spreekt dus een zekere
spanning tussen het loslaten van doelgroepen en het
bereiken van kwetsbare inwoners, waaronder oudere
migranten. Deze spanning kristalliseert op een aantal
manieren uit in het wijkgerichte werken. We bespreken
hieronder twee voorbeelden uit ons lopende onder-
zoek: de ontwikkeling van de sociale wijkteams en van
het aanbod voor dagbesteding.

Functies en bemensing van sociale wijkteams

In de eerste plaats resoneert de worsteling met doel-
groepen in het denken over de functies van de sociale
wijkteams. Bij de start van de wijkteams in 2015 was de
gedachte dat het wijkteam generalistisch te werk moest
gaan [17]. Er moest immers aansluiting zijn bij de
vragen van wijkbewoners, en door te redeneren vanuit
het eigen expertisegebied kon die aansluiting moeilij-
ker tot stand worden gebracht. Medewerkers moesten
aan inhoudelijke deskundigheidsbevorderingdoen om
generalistisch te kunnenwerken. Inmiddels lijkt die ge-
dachte te zijn losgelaten: in 2016 is er eenwervingsactie
geweest om de diversiteit onder de teamleden te ver-
groten [35]. Die was nog weinig succesvol, en daarom
wordt er ook gewerkt aan een lange termijnstrategie om
opleidingen in zorg en welzijn aantrekkelijker te ma-
ken voor jongeren uit migrantenfamilies. Daarnaast is
er in 2018 gekozen voor een differentiatie van functies
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binnen het wijkteam, en meer aandacht voor speci-
fieke thema’s in het voorliggende welzijnswerk; hier-
mee wordt het wijkgerichte werken ‘doorontwikkeld’
[36]. Eén van die thema’s is breed gedefinieerd als
‘diversiteit’: meer inzet van sleutelfiguren, begeleiding
van zelforganisaties uit de migrantengemeenschappen
zodat ze een brugfunctie kunnen vervullen met het
welzijnswerk, en bewustwording van de problematiek
van ‘diverse doelgroepen’ [36].

Reguliere versus specialistische dagbesteding

Het tweede voorbeeld betreft de ontwikkeling van het
aanbod voor dagbesteding en ontmoetingsactiviteiten.
In Nijmegen maakt dagbesteding deel uit van de zoge-
naamde ‘basisinfrastructuur’ welzijn: collectieve voor-
zieningen waar gebruikers naartoe kunnen zonder tus-
senkomst van het sociale wijkteam (interview beleids-
adviseur, september 2017). De gemeente zet, in lijn
met het loslaten van het doelgroepenbeleid, in op een
wijkdekkend aanbod waarin aanbieders van dagbeste-
dingwijkbewoners bedienen,en niet een bepaalde etni-
sche of culturele gemeenschap (interview coördinator
dagbesteding, mei 2018). De observaties bij het di-
versiteitscafé laten zien dat er ook binnen organisaties
discussie is over de voor- en nadelen van cultuurspeci-
fieke zorg. Vooralsnog wordt het lokale welzijnsland-
schap wel gekenmerkt door een specifiek aanbod. Van-
uit een grote welzijnsorganisatie wordt dagbesteding
voor Indonesische en Chinese ouderen georganiseerd
[35]. Daarnaast zijn er aanbieders die zich richten op
dagbesteding in eigen taal (bij de twee grootste aanbie-
ders is door ons geobserveerd). Ze trekken veel oudere
Moslims, afkomstig uit Turkije en andere Islamitische
culturen. Omdat in sommige wijken clusters van mi-
granten met dezelfde achtergrond wonen, zou, in de
visie van de gemeente, in die wijken het wijkgericht
werken kunnen samenvallen met de zorg voor speci-
fieke groepen ouderemigranten (interview coördinator
dagbesteding, mei 2018). Tot nu toe is de praktijk dat
de aanbieders van zorg in eigen taal op locaties zitten
die ze gemakkelijk of goedkoop in gebruik kunnen ne-
men. Soms liggen die locaties in de wijken waar veel
migranten wonen, maar soms ook niet. Het is voor
deze aanbieders niet haalbaar om deze plekken te ver-
laten. Daarom heeft de gemeente toegestemd met een
middenweg, die inhoudt dat aanbieders in ieder geval
een locatie nabij hun cliënten opzoeken op hetmoment
dat ze ergens weg kunnen of moeten.

Belang van wijkvoorzieningen en culturele relaties
in toeleiding naar zorg

Informatie- en adviescentra

In de Nijmeegse wijkstructuur zijn de al genoemde in-
formatie- en adviescentra, na de sociale wijkteams, de

belangrijkste contactpunten voor potentiële zorgvra-
gers. Bij deze centra kunnen mensen met vragen te-
recht op een spreekuur. Dat wordt bemenst door soci-
aal werkers en vrijwilligers met uiteenlopende experti-
segebieden, van mantelzorgondersteuning tot schuld-
hulpverlening. De centra hebben een (eenvoudige)
ontmoetingsruimte en zijn zichtbaar bij activiteiten in
de wijk. Tenminste drie van de negen centra worden
regelmatig bezocht door migranten van verschillende
generaties. Ze liggen in multiculturele wijken waar al
langer een welzijnsorganisatie die zich richt op de on-
dersteuning van arbeidsmigranten en vluchtelingen in
Nijmegen actief was. In één van deze wijken vonden
de wekelijkse observaties plaats. In een evaluatie van
de wijkstructuur in Nijmegen wordt de informatie- en
adviesfunctie van deze centra in landelijk perspectief
uniek genoemd [17].

Een opvallende bevinding uit onze observaties is
daarom dat oudere migranten niet zozeer voor deze
functie naar het centrum komen, maar voor contact
met een ouderenadviseur met een migratieachter-
grond. Het komt een aantal keer voor dat een oudere
migrant binnenkomt, vraagt naar één van deze advi-
seurs, en weer vertrekt als ze er niet is. Mensen zoeken
haar regelmatig op om bij te praten, zonder concrete
vraag. Er is sprake van een vertrouwensband, die er
al toe heeft geleid dat ook andere migrantenouderen
naar het centrum komen. Het kost de nodige tijd om
zo’n vertrouwensband op te bouwen:

. . . in het begin had zij zoiets van, jij bent Marokkaans,
jij gaat wel over mij roddelen! Het wantrouwen is er bij
veel mensen. Dan is het goed dat ik, hoe noem je dat, die
band toch wel creëer, probeer te creëren, laten zien dit
is gewoon mijn werk, en voor de rest hoeven jullie ner-
gens bang voor te zijn, als jullie een hulpvraag hebben,
danmoeten jullie dat open stellen (interview ouderenad-
viseur, 2017).

Gespecialiseerde dagbesteding

Tijdens de observaties op één van de dagbestedingslo-
caties zien we iets vergelijkbaars. Hier helpen activi-
teitenbegeleiders oudere migranten soms op eigen ini-
tiatief verder, hoewel dit niet hun taak is. Zo wordt
voor een cliënt een valalarm geregeld via het sociale
wijkteam, en wordt een ander doorverwezen naar het
informatie- en adviescentrum voor hulp met zijn pen-
sioenadministratie. Opnieuw speelt de vertrouwens-
band met zorgverleners die dezelfde taal spreken en
culturele achtergrond delen een grote rol. Verschil-
lende oudere migranten vertelden ons dat ze voor dag-
besteding in eigen taal kozen omdat ze teveel alleen in
huis zaten, zonder iemand om mee te praten. Op de
dagbesteding vinden ze een nieuw thuis. We ervaren
op de locaties waar veel Turkse ouderen komen inder-
daad een ‘huiskamergevoel’, met levendige conversatie
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tussen ouderen, terwijl andere ouderen rustig hand-
werken of televisie kijken. In het verlengde hiervan
zien de oudere migranten de medewerkers als familie,
en nemen hun adviezen voor doorverwijzing serieus.
Deze bevinding duidt erop dat de opvatting over for-
mele zorg geleidelijk aan het veranderen is ten opzichte
van tien jaar geleden (zie [37]). Volgens de Islamitische
traditie was en is het een verplichting van kinderen om
hun ouders zo goed mogelijk te verzorgen, maar het
wordt niet langer noodzakelijk geacht dat kinderen die
zorg zelf verlenen (interview met geestelijk begeleider,
november 2017).

Sociale wijkteams

De sociale wijkteams proberen op verschillende ma-
nieren om met oudere migranten in contact te komen:
via mantelzorgconsulenten, migrantenorganisaties en
aanbieders van zorg in eigen taal (interview teamleider
sociaal wijkteam, februari 2018). Die strategie lijkt enig
succes te hebben: de indruk bestaat dat alleen oudere
migranten die nog geen zorg ontvangen èn geïsoleerd
leven, nog niet worden bereikt (ibid). Meer twijfel is
er over de vraag hoe oudere migranten zich verhouden
tot de functie van de sociale wijkteams. Omdat het
voor hen niet gebruikelijk is om onderscheid te maken
tussen zorg en welzijn, komen zij soms met welzijns-
vragen naar het wijkteam. Ook de activerende aanpak
van de wijkteams kan voor verwarring zorgen, zoals
blijkt uit het volgende voorbeeld:

We gaan gewoon kijken wat mogelijk is en wat onder-
steunend is en dat is echt een anderemanier van denken.
Want ik herinnerme ook tafelgesprekkenwaarbij een ou-
dere vrouw, Turkse, ik ben meegegaan . . . met deWMO-
consulent, WMO klassiek . . . maar er was een kleinzoon
ingeschreven bij die mevrouw op het adres die ouder was
dan 21 jaar. Ja, die mevrouw krijgt dus geen huishoude-
lijke hulp, danmoet de kleinzoon helpen. En dat vond ze
ontzettend onrechtvaardig, maar ja, die en die krijgt het
wel en die en die ook en ik ben oud en ik dacht ja, maar
dat is dus echt de regel dat je kleinzoon gaat helpen. En
toen was het maar ja, hij is een man, en toen dacht ik ja,
maar hij heeft een baan dus hij kan ook zorgen dat er dan
huishoudelijke hulp komt, jullie kunnen het ook zelf gaan
regelen (interview teamleider sociaal wijkteam, februari
2018).

Zoals dit voorbeeld laat zien, kunnen oudere migran-
ten worden geconfronteerd met een zorgstelsel dat niet
altijd goed past bij hun ideeën over wat zorg is en wie
zorg verleent. Ook laat het zien dat oudere migranten
niet vanzelfsprekend ongelijk worden behandeld om
toegang tot zorg te vergroten.

Praktijkondersteuners

Onder de vaste deelnemers van de werkgroep oudere
migranten en dementie, waar de tweede auteur aan
deelneemt, zijn praktijkondersteuners van huisartsen-
praktijken waar veel migranten komen. Niet toevallig
liggen deze huisartsenpraktijken in multiculturele wij-
ken. Soms zijn ze verhuisd naar een andere plek na
een fusie tot medisch centrum. In dat geval zijn oudere
migranten hun huisarts gevolgd. Bij deze praktijken
is in de loop van de jaren gewerkt aan het bespreek-
baar maken van gezondheidsproblemen. Aanvanke-
lijk werd deze cultuursensitiviteit alleen in en door het
contact met migrantenouderen en hun families ont-
wikkeld. Nu laten huisartsen en praktijkondersteuners
zich periodiek bijscholen en is er uitwisseling in de
werkgroep. Daardoor is er nu meer aandacht voor sig-
nalering van andere zorgbehoeften en doorverwijzing
naar de ouderenadviseurs in de sociale wijkteams (in-
terviews praktijkondersteuners, oktober 2017 en april
2018; interview praktijkondersteuner, april 2018). Ver-
dermerken ze dat in toenemendemate persoonlijke be-
geleiders de telefoon beantwoorden of meekomen om
te vertalen, in plaats van familieleden (interview prak-
tijkondersteuner, oktober 2017). Het gaat dan vaak om
zelfstandige persoonlijke begeleiders die hun cliënten
vinden binnen een bepaalde migrantengemeenschap.

Poulemet interculturele consulenten

Sinds 2018 is er een poule van vrijwilligers en profes-
sionals met een migratieachtergrond die als vraagbaak
kunnen dienen voor aanbieders. Deze poule is ont-
staan vanuit eerdere ervaringen met sleutelfiguren in
het lokale welzijnslandschap. Vanuit de klankbord-
groep migrantenouderen waar de tweede auteur aan
deelneemt, hebben sleutelfiguren en professionals, met
wisselend succes, informatieavonden voor mantelzor-
gers georganiseerd. De medewerkers van de poule
hebben een vrijwilligersfunctie als ‘intercultureel con-
sulent’, ontvangen een vrijwilligersbijdrage, en worden
getraind en gecoacht in het omgaanmet verwachtingen
van hun achterban (interview coördinator, september
2018). Hoewel het nog te vroeg is om te onderzoeken
of de inzet van interculturele consulenten de toelei-
ding vergemakkelijkt, kan worden vastgesteld dat de
bekendheid van de poule bij de sociale wijkteams gro-
ter wordt. Het lukt daardoor al wat beter om preventief
te werken, vooral als het gaat om opvoedvragen, die
eerder onnodig bij wijkteams terecht kwamen. Voor
oudere migranten zou de poule kunnen worden benut
ommeer informele zorg en hulp binnen het netwerk te
regelen (interview coördinator, september 2018). Bui-
ten de poule omblijftmen via de eigen netwerken actief
zoeken naar nieuwe sleutelfiguren om die te benade-
ren met concrete vragen (interview teamleider sociaal
wijkteam, februari 2018). Dat is nodig om dichter bij
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geïsoleerd levende oudere migranten te komen (ibid)
en oudere migranten te bereiken met een achtergrond
die niet is vertegenwoordigd in de poule, zoals de Viet-
namese (interview coördinator, september 2018).

Conclusie

‘Wijkgericht’ is op dit moment zonder twijfel het do-
minante ‘frame’ in zorg en welzijn. De wijk is de afge-
lopen tien jaar komen bovendrijven in ideeën over af-
stand nemen van ‘doelgroepen’ en nabijheid zoeken tot
‘burgers’. De gemeente Nijmegen werkt, net als andere
gemeenten, aan een doorlopende vertaalslag waarin dit
wijkgerichte denkenwordt omgezet in wijkgerichtwer-
ken. Deze ontwikkelingen reproduceren een territori-
ale opvatting van plaatsen. Die is terug te zien in de
functionele hiërarchie in de wijk: het sociale wijkteam
is de ‘gatekeeper’ voor de toegang tot zorg, de infor-
matie- en adviescentra en het welzijnswerk voorzien
in preventie, ontmoeting en doorverwijzing. Na het
volgen van de maakpraktijken in Nijmegen kunnen we
concluderen dat de toeleiding naar zorg van oudere
migranten veelal langs andere lijnen loopt.

Huisartsen waren en zijn belangrijke figuren voor
ouderemigranten. Daar zijn praktijkondersteuners bij-
gekomen, net als ouderenadviseurs, (persoonlijke) be-
geleiders en vrijwilligers met een migratieachtergrond.
Deze relaties worden gekenmerkt door een bepaalde
ruimtelijkheid, die mede van invloed is op hoe ze ont-
staan en worden onderhouden: oudere migranten ont-
moeten professionals bij het laagdrempelige informa-
tie- en adviescentrum en voelen zich zodanig thuis op
de multiculturele dagbesteding dat ze soms ook an-
dere vormen van professionele zorg aanvaarden. De
periodieke ontmoeting op verschillende plekken in het
welzijnslandschap genereert nieuwe ideeën boven op
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