Kenniscentrum Gemeenschappelijk Wonen
Oudere Migranten
NIEUWSBRIEF – NR. 2

maart 2011

Over deze nieuwsbrief: stuur ons uw mailadres!
Voor u ligt het tweede nummer van de nieuwsbrief van het Kenniscentrum Gemeenschappelijk
Wonen Oudere Migranten. De nieuwsbrief verschijnt drie maal per jaar. Vanaf het volgende nummer
zal de nieuwsbrief uitsluitend in een digitale versie worden verzonden. Dit nummer versturen wij ook
nog op papier. Ontvangt u dit nummer uitsluitend op papier? Wilt u in dat geval zo vriendelijk zijn
ons uw mailadres te geven, zodat u ook in het vervolg deze nieuwsbrief kunt blijven ontvangen?
Graag uw mailadres naar oudere.migranten@maagdenhuis.nl.

Officiële opening van het kenniscentrum op 19 mei 2011
Het kenniscentrum gemeenschappelijk wonen oudere migranten zal officieel geopend worden op
19 mei 2011 tijdens een minisymposium. De bijeenkomst zal worden gehouden in de grote zaal van
de Stichting Het RC Maagdenhuis, Herengracht 220 en duurt van 13.00 tot 16.00 uur. Voor het
symposium worden leden van woongroepen, begeleiders, vertegenwoordigers van migrantenorganisaties, fondsen en beleidsmakers uitgenodigd.
Tijdens deze bijeenkomst staat het onderzoek van Kees Penninx c.s. en de ontwikkelde methodiek
centraal. In deze nieuwsbrief geven we u een eerste indruk van dit onderzoek. Natuurlijk heeft de
bijeenkomst ook een feestelijk tintje en zullen ook de naam en de website van het kenniscentrum
worden gepresenteerd. De uitnodigingen voor het minisymposium zullen rond 25 april a.s. worden
verzonden.

Projectmedewerker kenniscentrum in dienst getreden
Sinds 12 januari 2011 is Najia Aabid werkzaam als projectmedewerker voor het kenniscentrum.
Najia is haar loopbaan begonnen als maatschappelijk werkster en heeft gedurende meer dan 20 jaar
migranten begeleid vanuit verschillende functies. Met die achtergrond past zij heel goed bij onze
doelstelling om het kenniscentrum te richten op de oudere migranten zelf en op hun begeleiders. We
zijn ook blij dat we Najia hebben kunnen contracteren ruim voor de opening van het kenniscentrum,
zodat we tijdig konden beginnen met de opbouw van het netwerk en een goede voorbereiding van
de helpdesk.

Onderzoek onder bestaande woongroepen van migranten binnenkort afgerond
In opdracht van het kenniscentrum voeren Kees Penninx, Heleen van Deur en Jeroen Singelenberg
sinds december 2010 een onderzoek uit onder bestaande woongroepen voor migranten. In dit
onderzoek proberen we meer kennis te krijgen over het sociale proces en de beleving van de leden
van een woongemeenschap. De onderzoekers houden daartoe diepte-interviews met begeleiders,
woongroepleden en hun kinderen.
Gemeenschappelijk wonen is geen nieuw fenomeen, maar de kennis tot dusverre betrof vooral de
bouwfysieke, juridische en financiële kant van het wordingsproces en dan ook nog vooral bij
autochtone woongroepen. Met deze opdracht bestrijken de onderzoekers een tot nu toe onbekend
terrein.
Een kleine greep uit de onderwerpen, die in het onderzoek aan bod komen:
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Gaan wonen in een woongemeenschap voor ouderen, betekent dat men zich ook moet
voorbereiden op het ouder worden zelf. Dat is voor migranten zo mogelijk nog lastiger, dan
het voor autochtone ouderen al is. Voor migranten gaat het gepaard met vragen als: waar
word ik oud, laat ik de levenslange droom van terugkeer vallen en welke zorg zullen de
kinderen bieden. Voor oudere migranten en hun kinderen is het belangrijk, dat zij elkaar
begrijpen en dat verwachtingen worden bijgesteld aan het leven in Nederland.
Om de beoogde woongroep te laten slagen, is het belangrijk, dat de groepsleden gelijke
wensen en verwachtingen hebben ten aanzien van gezamenlijke activiteiten, nabuurzorg èn
privacy. Veel ouderen hebben nooit echt geleerd hun wensen te formuleren. De zoektocht
naar de optimale leefomgeving vraagt inventieve hulpmiddelen, zo toegepast en visueel
mogelijk.
De rolverdeling tussen toekomstige woongroepleden bij de voorbereiding. Sommige leden
nemen de (natuurlijke) leiding, anderen neigen naar een volgzame rol. Hoe stimuleer je
betrokkenheid van allen, zonder de culturele tradities rond leiderschap te doorkruisen.
Hoe komt het dat leden van een woongroep zich op enig moment emotioneel binden en een
soort familieband met de groep ontwikkelen. Het moment waarop die binding ontstaat,
verschilt sterk, per persoon en ook per groep. Sommige leden voelen die binding nooit.
Welke stadia zijn er in het proces van voorbereiding van de groep te onderscheiden en welke
kenmerken heeft elke fase. Welke taken en aandachtspunten levert dat per fase op.
Wat gebeurt er met de groep en de onderlinge verhoudingen in de eerste weken na de
verhuizing. Ondanks alle voorbereidingen lijkt men erg te moeten wennen aan de nieuwe
woonvorm, de nieuwe woning en te moeten bijkomen van de veranderingen. Het eerste jaar
na de verhuizing is cruciaal voor het latere succes van de groep en het welslagen van een
duurzaam contact met de omgeving/buurt.
Met de resultaten van het onderzoek wordt de basis gelegd voor een methodiekbeschrijving
en een tijdpad. Bij welke taken is begeleiding door een beroepskracht vereist en bij welke
taken heeft het de voorkeur, dat leden van de toekomstige woongroep of hun kinderen
begeleidingstaken op zich nemen.
Wat is er te zeggen over de ideale duur van de voorbereiding. Het is belangrijk om alle
stappen in het tijdpad te doorlopen, maar een zekere tijdsdruk lijkt ook nodig om de groep
bij elkaar te houden. De korte weg van het realiseren van woongroepen in een bestaand
gebouw lijkt gemakkelijker dan de lange weg van nieuwbouw.

Netwerk van kernpartners en steunpartners
Het Kenniscentrum Gemeenschappelijk Wonen Oudere Migranten is een samenwerkingsverband van
de Stichting Het RC Maagdenhuis, het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten, het Amsterdams Steunpunt Wonen en de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen. Deze
kernpartners maken deel uit van de stuurgroep, die circa zes maal per jaar bij elkaar komt. Onlangs
heeft CABO (Centrum Advies & Beleid Oudere Migranten) besloten als kernpartner toe te treden.
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