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ORGANISATIE:

Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten

Sociaal Vitaal in Kleur is een door het ministerie van VWS ondersteunde,
effectieve interventie, bestaande uit:
• Een wekelijks beweegprogramma (inclusief fitheidtesten en valpreventie)
• Maandelijkse voorlichtingen op maat (zorg, welzijn, wonen)
• Een sociale vaardigheidstraining (behoud van netwerk)
• Een weerbaarheidstraining (eigen kracht benutten)
• Een training zelfmanagement (kennis en kunde behouden)
• Huisbezoek (door getrainde vrijwilligers)
Wat levert Sociaal Vitaal in Kleur op:
• Oudere migranten die ‘onvoldoende zichtbaar’ zijn, worden bereikt met
informatie en activiteiten
• Migrantenouderen krijgen een aanbod dat bij hen past
• (Zelf)organisaties worden in staat gesteld om een samenhangend
programma aan te bieden
• Oudere vrijwilligers met een migratieachtergrond krijgen de mogelijkheid
om van betekenis te zijn voor anderen
• Verbetering fysieke en mentale fitheid van oudere migranten
• Vermindering van gevoelens van eenzaamheid
• Versterken en vergroten van het sociale netwerk
• Verhoging van de kwaliteit van leven
• Ouderen en hun mantelzorgers waarderen activiteiten, aandacht en
begeleiding
• Ouderen en hun mantelzorgers raken gemotiveerd om structureel mee te
blijven doen
* gebleken bij de uitvoering door het NOOM in 8 verschillende locaties in 2018-2019

Start & uitvoering
1. Inventariseer bestaande initiatieven van en voor migrantenouderen en
neem deze als uitgangspunt
2. Ga de samenwerking aan met migrantenzelforganisaties, -vrijwilligers en
-sleutelfiguren
3. Zoek samenwerkingspartners die ervaring hebben met oudere migranten
en/of met oudere migranten willen samenwerken
4. Organiseer een voorlichtingsbijeenkomst over dit programma
5. Inventariseer de wensen van oudere migranten en hun sociaal netwerk
6. Faciliteer de aanstelling van een lokale projectcoördinator
7. Faciliteer veilige en goed bereikbare ruimte
8. Faciliteer de (on)kosten van de zelforganisaties en vrijwilligers
9. Bouw de activiteiten uit (deelnemers/groepen, andere wijken enz)
10. Maak huisbezoeken mogelijk voor de meest kwetsbare ouderen.
Evaluatie en borging
1. Evalueer de resultaten van het wekelijks opgestelde programma:
a. aan de hand van eenvoudige vragen aan het eind van de bijeenkomsten
b. in gesprek met de lokale coördinator en betrokken vrijwilligers
2. Bespreek tijdig de mogelijkheden om het programma structureel in te bedden:
a. bijvoorbeeld als aanbod van een welzijnsinstelling, zelforganisatie en/of
b. door ruimte beschikbaar te stellen en/of
c. door een beweegdocent te faciliteren en/of
d. door onkostenvergoeding vrijwilligers mogelijk te maken.

