
 

Lezing: Gezond en Actief Ouder worden in Amsterdam 
 
De Algemene Ledenvergadering van 29 november werd afgesloten met een lezing door Anke 

Heijsman (Hogeschool van Amsterdam) en Marja Peltenburg (gepensioneerd en begeleidster 

van groepen ouderen in de wijk). 

Het programma is nadrukkelijk geen lifestyle programma in de zin van: meer bewegen, 

gezonder eten. De bedoeling van deelname aan het programma is juist, om mensen zelf de 

inbreng te laten bepalen. “Wat is voor mij belangrijk om gezond en actief ouder te kunnen 

worden?” Daarover en nog veel meer kunnen deelnemers met elkaar van gedachten 

wisselen en elkaar ideeën aanreiken. Een groep komt 10 keer bij elkaar. 5 x onder leiding van 

de geschoolde beroepskracht en de senior, en daarna nog 5 keer samen met de senior, zoals 

Marja Peltenburg. De groep staat stil bij veranderingen die in de leeftijdsfase van het ouder 

worden optreden. Wie ben ik, waar wil ik naartoe, hoe houd ik mijn regie? Hoe kan ik veilig 

wonen, hoe behoud ik mijn contacten? Hoe houd ik in mijn leven de balans tussen geven en 

nemen? Ouder worden is een proces, een dynamisch proces. Hoe leer ik denken in 

mogelijkheden? Je eigen weg vinden maar ook anderen steunen in het proces. Het is mooi 

om te zien dat groepen na afloop meestal samen blijven komen, zonder begeleiding. Om 

groepen te kunnen financieren, doet het programma een beroep op de gemeente 

Amsterdam, die graag een steentje bijdraagt aan het proces van gezond actief ouder worden 

van hun inwoners.  

 

Mensen blijken elkaar veelal te vinden via mond-tot-mond reclame.  Marja vertelde dat ook 
via scholen contact gelegd wordt met jongeren, die bereid blijken te zijn om bij vragen op 
het gebied van ICT te ondersteunen.  Eigenlijk zijn deze groepen een soort kleine zorg 
coöperaties, binnen de grote steden. Als deelnemers elkaar na afloop van de groep blijven 
zien, ontstaan mooie verbindingen. 
 
Na de lezing was de conclusie van velen dat er veel overeenkomsten te zien zijn met wat we 
als Zorg Coöperatie doen. En dat we in veel opzichten ook al een stuk verder zijn. 
 
 
 
 
 


