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Beste lezer, 
Voor u ligt de Nieuwsbrief van team Ouderenvriendelijk 
Buitenveldert, een samenwerkingsverband waarin 
onderzoekers samen met ouderen uit de wijk kennis 
verzamelen over de ouderenvriendelijkheid van de wijk. Wij 
zetten hiermee een eerste stap in het proces om gezamenlijk 
met bewoners, organisaties in de buurt en de gemeente en 
stadsdeel een actieplan te maken om Buitenveldert 
’aantrekkelijk’ te maken of houden voor ouderen. !

Tijdens het onderzoeksproject interviewden bewoners uit 
Buitenveldert (co-onderzoekers) zélf (kwetsbare) ouderen in 
de wijk. Dit deden zij onder coördinatie van onderzoekers van 
VUmc. De interviews gingen over de verwachtingen en 
behoeftes van ouderen ten aanzien van een 
ouderenvriendelijke stad. De bevindingen uit de interviews 
leverden kennis op over wat ouderen een ouderenvriendelijke 
omgeving vinden. Daarnaast vormden de bevindingen de  
basis voor ideeën en handvatten voor beroepskrachten, 
organisaties, vrijwilligersinitiatieven, gemeente en stadsdeel 
om buurten ouderenvriendelijk te maken of houden. 
Komende maanden gaan we in gesprek over de bevindingen 
met betrokkenen in de wijk.!

In deze nieuwsbrief vertellen we u meer over de stand van 
zaken van het onderzoek. U leert de co-onderzoekers van 
Ouderenvriendelijk Buitenveldert kennen. Ook kunt u iets 
lezen over onze plannen. Verder vindt u een verslag van de 
ontmoeting van het team met wethouder Van der Burg, twee 
sfeerimpressies van co-onderzoekers, een verslag van het 
gesprek met Paulien Luimes 
en een heleboel weetjes. !

Veel leesplezier!!

Team Ouderenvriendelijk 
Buitenveldert!
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Onderzoeksteam 

Het huidige onderzoeksteam 
bestaat uit de volgende co-
onderzoekers: Ellen van den 
Bogert, Cisca Griffioen, Jan 
Groen, Peter Jelinek, Eveline 
de Jong, Yvonne Lengams, 
Paula Ransdorp, Wies Romer, 
Hanneke Stoppelenburg, Jan 
de Vries en Hans Wamsteeker. 
Ook andere bewoners 
dachten en werkten in de 
aanvang van het onderzoek 
mee. 

Vanuit VUmc zijn Maaike 
Muntinga, Elena Bendien en 
Barbara Groot betrokken bij 
het team.  

!
Meer informatie? 

U kunt de nieuwsbrief óók 
online lezen op 
www.ouderenvriendelijkbuiten
veldert.com.  

Als u vragen heeft over 
Ouderenvriendelijk 
Buitenveldert, dan kunt u altijd 
contact opnemen met een van 
de onderzoekers van VUmc: 
Barbara Groot-Sluijsmans 
(b.groot@vumc.nl), Elena 
Bendien (e.bendien@vumc.nl) 
of Maaike Muntinga 
(m.muntinga@vumc.nl). 
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Stand van zaken!
In november/december 2016 zijn co-onderzoekers van 
Ouderenvriendelijk Buitenveldert van start gegaan met 
interviews met (kwetsbare) ouderen in Buitenveldert. 
Inmiddels zijn er zo’n 40 interviews afgenomen in 
Buitenveldert. Samen met de VUmc onderzoekers hebben de 
co-onderzoekers de interviews geanalyseerd. Daarbij keken ze 
specifiek naar wat ouderen in Buitenveldert vertelden over 
wat zij vinden van het wonen in Buitenveldert, wat ouderen 
nodig hebben om fijn in Buitenveldert te kunnen blijven 
wonen, en waar ouderen nog mogelijkheden zien om de 
ouderenvriendelijkheid van Buitenveldert te vergroten.  
Momenteel verkeert het Ouderenvriendelijk Buitenveldert 
team in de laatste fase van de analyse. Tijdens deze fase wordt 
gekeken naar welke aanbevelingen voor de gemeente 
Amsterdam en stadsdeel Zuid geformuleerd worden, en ook 
voor organisaties, bewoners, vrijwilligersinitiatieven en 
beroepskrachten. Ook wordt nagegaan hoe er zoveel mogelijk 
draagvlak kan komen voor deze aanbevelingen bij 
belanghebbenden in de buurt.  !

!
!
!
!
!
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Formele 
samenwerkings-
partners 

Het onderzoeksproject is een 
initiatief van Hogeschool van 
Amsterdam, GGD Amsterdam, 
Ruimte en duurzaamheid 
gemeente Amsterdam, stadsdeel 
Oost, stadsdeel Zuid, Ben Sajet 
Centrum, Cliëntenbelang 
Amsterdam en Vumc (afdeling 
Metamedica). 
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Even voorstellen….!
!
Mw. Ellen van de Bogert 
Ellen woont drie jaar in 
Buitenveldert. Ze is lid van de 
Stedelijke Wmo-adviesraad en 
is daardoor goed op de hoogte 
van de stand van zaken met 
betrekking tot zorg en welzijn 
in Buitenveldert. Vanuit haar 
werk voor de adviesraad is zij 
erg benieuwd naar de 
ervaringen van kwetsbare 
ouderen in de wijk.  !

Dhr. Peter Jelinek  
Peter heeft dertig jaar als 
docent marketing onderzoek 
aan VU en HvA gewerkt. Hij 
is ook al tien jaar voorzitter 
bewoners-commissie van zijn 
appartementencomplex en is 
momenteel bestuurslid van 
Huis van de Wijk. !

Dhr. Jan Groen 
Jan woont in de 
Rivierenbuurt, en is dus een 
buurman van Buitenveldert. 
Hij kent Buitenveldert heel 
goed. Jan zit in de Ouderen-
adviesraad Zuid. Hij vindt 
toegankelijkheid en cohesie 
belangrijke aspecten van een 
ouderenvriendelijke stad. !

Mw. Yvonne Lengams 
Yvonne woont in een 
seniorencomplex in 
Buitenveldert. Ze merkt dat er 
in Buitenveldert veel 
mogelijkheden op het gebied 
van zorg en activiteiten zijn, 
maar dat ouderen in de buurt 
daar niet altijd van op de 

hoogte zijn. Yvonne zit ook in 
de Ouderenadviesraad Zuid en 
de wijkraad.!

Mw. Paula Ransdorp 
Paula woont al dertig jaar in 
Buitenveldert en is sinds kort 
gepensioneerd. Ze vindt 
ontmoetingen tussen jongeren 
en ouderen belangrijke 
thema’s voor een 
ouderenvriendelijke én vooral 
leeftijdsvriendelijke stad. Hoe 
krijg je mensen bij elkaar, en 
hoe betrek je mensen bij 
activiteiten in de Wijk?!

Mw. Hanneke Stoppelenburg 
Woorden/thema’s die 
Hanneke aan 
ouderenvriendelijk 
Buitenveldert zou geven: 
sociale contacten, burenhulp 
en goed openbaar aanvullend 
vervoer.!

Dhr. Hans Wamsteeker 
Hans woont al meer dan 
vijftig jaar in Buitenveldert. 
Hij maakt, met een team 
redacteuren, de Wijkkrant 
Buitenveldert, waarin elk 
najaar een Zorg-Special 
verschijnt. Een van de dingen 
die Hans belangrijk vindt voor 
een ouderenvriendelijke stad 
is dat ouderen de weg kunnen 
vinden binnen de sociale- en 
zorgvoorzieningen. !

Mw. Cisca Griffioen 
Cisca woont al bijna vijftig jaar 
in Buitenveldert. Cisca is 
onder andere voorzitter van 

de Huurdersvereniging van 
haar flat en van het 
Bewonersplatform Zuidas. 
Cisca heeft gemerkt dat er, 
ondanks betrokkenheid en 
activiteit, ook veel 
eenzaamheid is in 
Buitenveldert. Ze vindt 
daarnaast mobiliteit een 
belangrijk thema. !

Dhr. Jan de Vries  
Jan woont al vierenvijftig jaar 
in Buitenveldert. In het 
dagelijks leven probeert hij zo 
actief mogelijk te zijn, zowel 
lichamelijk als bestuurlijk. Hij 
is betrokken bij beraadslaging 
op verschillende niveaus in de 
wijk. Jan ziet dat er 
eenzaamheid is onder 
sommige Buitenveldenaren, 
ondanks dat er veel 
goedbezochte clubjes zijn. !

Mw. Eveline de Jong!

Eveline woont sinds 2 jaar op 
de Zuid-As, daarvoor ook in 
Zuid. Ze is een luis in de pels 
voor de groep.!

Mw. Wies Romer!

Wies woont al 16 jaar in 
Buitenveldert en heeft hier 
ook vroeger gewoond. Wies is 
geïnterviewd, en gaf daarin 
aan dat ze het leuk vond om 
meer over het project te 
weten. Sindsdien doet ze mee 
in het project.!

!
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Wist u dat…  

•	
 Er 37 interviews zijn 
afgenomen door 7 co-
onderzoekers? 

•	
 De gemiddelde leeftijd 76 
was? Die van mannen 69 en 
vrouwen 78 jaar. 

•	
 De oudste geïnterviewde 92, 
en de jongste 57 was? 

•	
 De geïnterviewden 29 
vrouwen en 8 mannen waren? 

•	
 De meeste geïnterviewden 
alleenstaand waren?  

•	
 De geïnterviewden over de 
hele wijk verspreid wonen? 

!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!

Verslag interview  
Paulien Luimes !
Op 17 november gingen Hans 
Wamsteeker en Barbara Groot 
langs bij Paulien Luimes, 
regisseur Zorg en Welzijn bij 
Stadsdeel Zuid, om het met 
haar te hebben over 
ouderenvriendelijke stad. 
Gespreksonderwerpen waren 
onder andere de 
samenwerking tussen 
relevante partijen bij het 
bewerkstelligen van 
ouderenvriendelijkheid, de 
aard van een dergelijke 
samenwerking en 
communicatie, en het huidige 
ouderenbeleid van Zuid. !

Paulien is van mening dat je 
met elkáár moet werken aan 
een ouderenvriendelijke wijk. 
Dat vraagt veel tijd en 
aandacht. Sommige ouderen 
hebben voldoende aan een 
persoonlijk netwerk om zich 
thuis te voelen in de wijk en 
om steun te krijgen. Andere 
ouderen hebben meer 
ondersteuningsbehoefte, en 
moeten daardoor voldoende 
toegang hebben tot formele 
zorgverleners en 
zorgorganisaties. Om iedereen 
deze toegang te geven moet 
worden samengewerkt. 
Paulien: “Het zou mooi zijn als 
zorg- en welzijns-organisaties 
aanwezig zijn in de wijk, daar 
behoeftes signaleren en daar dan 
op inspringen. Dan krijg je een 
situatie van ‘wij doen het hier 
samen in de buurt’”. Dat samen 

zorgen voor een goede buurt 
met voldoende ondersteuning, 
dat is natuurlijk van belang 
voor oud én jong, voor 
kwetsbaar én niet-kwetsbaar, 
vertelde Paulien. !

Het samen nadenken over en 
zorg dragen voor een goede 
buurt noemt Paulien ook wel 
community denken en 
community building. Voor het 
stadsbestuur is het nog een 
uitdaging om het community 
denken mogelijk te maken, 
omdat de besluitvormings- en 
financieringsstructuren er nog 
niet op zijn ingesteld. Dit 
betekent dat als bewoners 
wordt gevraagd om mee te 
denken en te doen, om samen 
te werken, dat van de 
gemeente en het stadsdeel 
toewijding wordt gevraagd. 
Maar soms is het nog niet 
duidelijk in hoeverre de 
gemeente de capaciteit heeft 
om iets met de uitkomsten 
van de samenwerking te doen. 
In heel Europa speelt dit 
dilemma. De vraag voor de 
gemeente is hoe zij van het 
samenwerkingsproces met de 
burgers kan blijven leren. !

We moeten dus samenwerken 
om van Buitenveldert een 
ouderenvriendelijke buurt te 
maken of te behouden. Ze 
stelde dat in de huidige 
Basisvoorzieningen het accent 
ligt op de steun aan 
vrijwilligers en mantelzorgers 
en niet specifiek op de 
ouderen. !

�4



20 maart 2017

Uit het veld 
!
Ouderenprobleem? !
Hans Wamsteeker 

Ik heb een zestal gesprekken 
gehad met dames op leeftijd. 
Zo’n vijf à tien jaar ouder dan 
ikzelf. Het valt mij op dat ik 
mijn gesprekspartners als 
‘oude mensen’ zie. Terwijl ik 
zelf over een tijdje 78 wordt. 
Hoe oud is dat eigenlijk?!

Het zijn dames die de tweede 
wereldoorlog hebben 
meegemaakt. Daarna hebben 
ze een leven van hard werken 
gehad. Een aantal van deze 
dames zat eind vijftiger jaren 
in Buitenveldert in het 
opgespoten zand tussen de 
stijgers en de bouwvakkers. In 
de winter, als de sneeuw viel, 
kwam de bus niet en zaten ze 
vast. Er waren drie winkels, de 
andere leveranciers kwamen 
aan de deur.!

Deze mensen hebben met veel 
energie de buurt opgebouwd. 
Geen luxe, veel boterhammen 
met tevredenheid.!

Ik hou me eigenlijk maar 
weinig bezig met mijn 
verleden. De toekomst en de 
toekomst van de samenleving 
om me heen vind ik 
interessanter, maar deze 
dames drukken mij met mijn 
neus op dat verleden, dat ik 
deels met hen gemeen heb. 
Dat verleden was zo slecht 
nog niet. Als je hen vraagt wat 

een ‘ouderenvriendelijke stad’ 
is krijg je duidelijke 
antwoorden. Uiteraard wordt 
schande gesproken van het 
opheffen van haltes van bus 
62. En al die jonge 
tweeverdieners op de galerij 
die geen tijd hebben voor een 
praatje maakt niet vrolijk. Het 
wordt stil om hen heen.Maar 
geen grote ontevredenheid. 
Eerder het tegenovergestelde. 
Waar is het ‘ouderenprobleem’ 
gebleven?!

Oud in Buitenveldert?!
Ellen J. van den Bogert 

Het antwoord op de vraag  
wat is oud in Buitenveldert is 
mij niet helder geworden in de 
interviews met buurtbewoners 
in de leeftijd van 71- 89 jaar. 
Nee, oud ben je als je niet 
meer zelfstandig kunt wonen, 
zo hoorde ik een enkele keer. 
Is oud zijn ‘not done’ in onze 
maatschappij?!

Wat mij opviel is dat de 
geïnterviewde bewoners al 
meer dan 30 jaar in 
Buitenveldert wonen, er als 
gezin met kinderen kwamen 
en nu als alleengaande nog 
steeds met plezier in 
Buitenveldert wonen. Ooit 
maakte een 
ballotagecommissie uit of je 
kon verhuizen naar 
Buitenveldert, zo vertelden 
mij enkele bewoners. 
Buitenveldert is groen met 
mooie parken, rustig, veilig en 
met  redelijk schone straten  

prettig om te leven. Als je 
mobiel en actief bent kun je je 
gemakkelijk aansluiten bij 
diverse clubs in dit stadsdeel. 
Contacten met de buren of 
buurtbewoners blijven 
beperkt tot gedag zeggen. Om 
hulp vragen gaat te ver, vinden 
de buurtbewoners die ik heb 
gesproken. Wat mij opviel is 
dat  minder actieve 
buurtbewoners niet op de 
hoogte zijn van de vele 
activiteiten die in 
Buitenveldert georganiseerd 
worden voor ouderen, zoals 
het busje dat je van en naar de 
markt in Amstelveen brengt. 
Of het Sociale Loket in het 
Huis van de Wijk waar je voor 
hulp terecht kunt, ook 
telefonisch.!

Het openbaar vervoer vinden 
vele (minder mobiele) ouderen 
onvoldoende in Buitenveldert. 
In de herfst zorgen de vele 
bomen voor veel blaadjes op 
loop- en fietspaden waardoor 
ouderen minder naar buiten 
gaan.!

De gesprekken die ik had met 
buurtbewoners waren 
plezierig en leerzaam voor mij  
die sinds drie jaar in 
Buitenveldert woont. Volgens 
mij zullen buurtbewoners  in 
Buitenveldert niet gauw 
aangeven dat hulp welkom is, 
zelfs niet als je hebt 
aangeboden bijvoorbeeld om 
boodschappen mee te nemen. 
Het opbouwen van een 
vertrouwensband kost hier 
veel tijd en energie. 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Van de politiek…  

Co-onderzoekers met  wethouder Eric van 
der Burg in gesprek over 
ouderenvriendelijk Buitenveldert !
Vrijdag 14 december 2016 was een belangrijke 
dag voor de onderzoekers en co-onderzoekers 
van Ouderenvriendelijk Buitenveldert. Die dag 
stond namelijk geheel in het teken van een 
dialoog met de gemeente Amsterdam en 
Stadsdeel Zuid over participatie in de wijk, 
duurzame medezeggenschap en 
ouderenvriendelijk beleid. Over onderzoek vóór 
en door ouderen. Over samen bouwen aan een 
Oudervriendelijk Buitenveldert. 

Ouderenvriendelijke stad (Age Friendly City in 
het Engels) is een initiatief van de World Health 
Organization (WHO). Steden die zich blijvend 
inzetten om hun stad ouderenvriendelijk te 
maken (en te houden) kunnen aansluiten bij een 
groeiend netwerk van ‘Age Friendly’ steden. 
Amsterdam is lid geworden van het WHO-
netwerk Age Friendly cities en onderschrijft 
daarmee de ambities van dit WHO initiatief. Op 
zich heel goed maar de ambities moeten nog in 
een actieplan worden vertaald waarna, in vijf jaar, 
de beoogde resultaten moeten worden bereikt. 
Duurzame ouderenvriendelijkheid kan niet 
zonder de betrokkenheid, inspraak en initiatieven 
van oudere bewoners zelf. Om dat idee onder de 
aandacht te brengen bij het stadsdeel en de 

gemeente, en om het belang van samenwerking 
tussen bewoners en overheid kracht bij te zetten, 
hadden co-onderzoekers van Ouderenvriendelijk 
Buitenveldert de Amsterdamse wethouder  Eric 
van der Burg (portefeuilles o.a. Zorg en Welzijn 
en Ouderen) en bestuurder van Stadsdeel Zuid 
Marijn van Ballegooijen (portefeuillehouder 
Zorg), uitgenodigd om samen in gesprek te gaan 
over de gezamenlijke toekomst. Naast Van der 
Burg, Van Ballegooijen en enkele ambtenaren 
waren bij de bijeenkomst in Huis van de Wijk 
Buitenveldert negen co-onderzoekers en drie 
onderzoekers van de HvA en VUmc aanwezig.  

De bijeenkomst startte met een pitch van ‚een co-
onderzoeker. Hierin werd de zorg aangekaart die 
het team heeft over de beoogde bezuinigingen 
in Zuid voor 2017, ter grootte van € 418.000, op 
het terrein van Welzijn, zorg en sport, waaronder 
een aantal voorzieningen voor ouderen in 
Buitenveldert van het WOCB. Hoe kan een 
stadsbestuur een ouderen vriendelijke stad 
worden als ze op voorzieningen voor ouderen 
bezuinigt, was de vraag aan de wethouder. De 
wethouder en portefeuillehouder gaven hierop 
een toelichting vanuit hun perspectief.  

Tijdens de bijeenkomst stond het begrip 
‘partnerschap’ tussen oudere wijkbewoners en 
de gemeente centraal, en werd er nagedacht 
over de invulling van dat begrip in de praktijk. 
Wat zijn wederzijdse verwachtingen ten aanzien 
van samenwerking ten bate van een 
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ouderenvriendelijke stad, hoe kan een 
gezamenlijk traject vorm worden gegeven en 
waar liggen de uitdagingen? Het gesprek verliep 
in ontspannen sfeer, en naast formele 
uitwisselingen klonk hier en daar een 
welgemeende lach. Na afloop van de 
bijeenkomst zegden wethouder Van der Burg en 
portefeuillehouder Van Ballegooijen toe partner 
te willen worden met Ouderenvriendelijk 
Buitenveldert. Dit betekent dat ze graag het 
rapport willen lezen dat aan het eind van het 
onderzoeksproject (april/mei 2017) door de co-
onderzoekers wordt opgeleverd, en bereid zijn 
rond juni van dat jaar weer bijeen te komen voor 
een (werk)sessie over de onderzoeksuitkomsten. 
Daarnaast gaven ze het onderzoeksteam nog 
enkele adviezen mee: ”maak het ons maar 
moeilijk”; betrek bij de aanbevelingen 
belangrijke ambtenaren in Zuid als 
sparringpartner; en ga uit van het principe van 
geven en nemen bij het verdelen van 
verantwoordelijkheden in een partnerschap.   

Ouderenvriendelijke wijken en steden ontstaan 
niet vanzelf, en leefbaarheid vergt de inzet en 
toewijding van zowel beleidsmakers als burgers. 
Een wijk of stad die actief tegemoet wil komen 
aan de wensen en behoeften van senioren kan 
daarom niet zonder de duurzame en 
gelijkwaardige inbreng van ouderen zelf. De co-
onderzoekers van Ouderenvriendelijk 
Buitenveldert hebben in het gesprek met de 
wethouder een stap gezet richting 
onvoorwaardelijke burgerparticipatie en 
wederkerigheid, een beweging die zich in 2017 
voort zal zetten.  
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