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CultuurPlus  

verrijkend aanbod voor ouderen in de OBA  

”Om te voorkomen dat de ouderdom een lachwekkende parodie wordt op ons voorgaande 
leven, bestaat er maar een mogelijkheid, een doel blijven nastreven dat zin geeft aan ons 
leven: zich inzetten voor mensen, groepen van mensen, een actie, sociaal, politiek, 
intellectueel, scheppend werk.” 
 
Simone de Beauvoir, De ouderdom (La vieillesse, 1970) 

Visie   

Nederland telt een grotere groep ouderen waaronder een grote groep eenzame en kwetsbare  

ouderen. Daar zijn verschillende redenen voor zoals het wegvallen van partners, vrienden, 

familie en het cruciale gevoel een nut of doel te hebben in het leven of de maatschappij. 

We willen allemaal oud worden maar het beeld van ouderdom is momenteel (vaak 

onvoldoende)  uitnodigend. Het politieke geluid en het mediabeeld houden zich vooral bezig 

met de groter wordende zorgkosten en  -lasten. Zelfredzaamheid en intergenerationele 

dynamiek is (helaas vaak nog) ver te zoeken..  

Een missie van de OBA is het vergaren,  bewaren en aanbieden van kennis.  De OBA is een plek 

waar veel ouderen gebruik van maken, omdat het veilig is, toegankelijk en onderdeel is van 

onze maatschappij. En vaak niet ver van eigen huis.  

Bij uitstek is de OBA dan een plek waar we ouderen en ouder worden weer een plek in onze 

maatschappij kunnen bieden waar ouder worden een prachtig en nuttig onderdeel is van ons 

leven. Een plek waar ouderen hun kennis delen en weer kunnen leren en proberen als een kind. 

Een plek waar ze geen last zijn en ook zeker niet een gekaderde doelgroep maar onderdeel van 

een dynamiek die kennis delen en verwondering heet. 

Ouder worden kent vele fases en ouderen zijn zo divers als dat er mensen zijn. Van vitale 

ouderen tot afhankelijke ouderen, van hoog- tot laagopgeleid van rijk tot arm. En vaak met 

diverse culturele achtergronden. De doelgroep heeft er baat bij om in verbinding te staan met 

elkaar met volwassenen, jongeren en kinderen. 

Missie  

Het doel is ouderen te helpen zich te verrijken, te verwonderen, zich onderdeel te voelen van de 

maatschappij en dus te ondersteunen of onderrichten bij hedendaagse vaardigheden. De OBA 

zo in te richten dat bovengenoemde zaken daar makkelijk te bereiken zijn  voor ouderen. Het 

doel is dan logischerwijs ook de andere doelgroepen te stimuleren geïnteresseerd te zijn in 

ouderen en ouder worden.  



 
Cultuur+ 

1. Wat is CultuurPlus 

 

CultuurPlus is een raamwerk voor cultureel aanbod vanuit de OBA voor de doelgroep ouderen. 

Dit is een onderdeel van het verduurzamingstraject dat een logisch gevolg is op het project 

Amsterdam Vertelt. Beide waren samenwerkingsverbanden met Foam. 

Tijdens Amsterdam Vertelt werden er workshops fotografie aangeboden in vier vestigingen van 

de OBA. Het project bracht jongeren en ouderen samen in een workshop waardoor er een 

ontmoeting ontstond tussen twee generaties. Hierdoor ontstond begrip en meer waardering 

voor elkaar. 

 

In het eerste deel van dit traject (2016) hebben we veel nieuwe kennis en inzichten opgedaan 

over de ouderen en andere stakeholders die nu opvolging behoeven. We hebben samen met 

onze partners ons aandeel in een ouderenvriendelijke stad verkend en willen nu zorgen voor 

verdieping, verbreding en borging binnen het cultureel OBA aanbod. De unieke combinatie van 

netwerken, kennis, de intergenerationele methodiek van Foam  en de infrastructuur van 27  

bibliotheken in Amsterdamse wijken bieden daartoe vele mogelijkheden. Mirjam Wammes en 

Diba Mokhberolsafa  van Foamhebben deze opgedane kennis en expertise in een blauwdruk 

verwerkt voor de OBA-medewerkers op de vloer. 

Deze blauwdruk staat aan de basis van CultuurPlus,  een raamwerk bedoeld voor 

samenwerkingsverbanden met een zorg- en/of onderwijsinstelling en een cultuuraanbieder of 

maker. Om samen cultuuraanbod te ontwikkelen gericht op de oudere Amsterdammer. 

 

 

Fotografieworkshop © Foam/T.storm 
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2. Waarom CultuurPlus 

 

De OBA wil haar publiek prikkelen om meer bezig te zijn met het vergaren van kennis en kennis 

over cultuur. Om dit doel te behalen wil de OBA culturele aanbieders aansporen een beeld te 

geven van het Amsterdamse culturele spectrum en de verdiepende mogelijkheden. Het aanbod 

moet gevarieerd zijn. Van dans tot schilderkunst van coderen tot filosoferen. De stimulans 

vanuit  Áge Friendly Cities’ wil de OBA inzetten om ouder publiek zich een volwaardig lid te 

voelen van onze maatschappij en uit te dagen zich cultureel te laten verrijken en verwonderen. 

De wens van de OBA komt samen met de feedback van ouderen die eerder mee hebben 

gedaan met cultureel aanbod in de bibliotheek. Wanneer zij eenmaal mee hebben gedaan met 

het aanbod, zijn zij op zoek naar meer.  

Oud-deelnemer  Yvonne Hillen ‘’Laat je me weten wanneer er nieuwe fotografieworkshops zijn? 

Of iets anders, ik vind het erg leuk met de groep en ik leer elke keer iets nieuws!’’ 

Om deze ouderen, maar ook toekomstige ouderen, te bedienen, wil de OBA cultureel aanbod 

blijven aanbieden op hun vestigingen. Dit zullen de vestigingen zijn waar de OBA de focus op de 

doelgroep heeft. 

CultuurPlus wordt een portaal waar culturele instellingen, - makers en zorg- en 

onderwijsinstellingen elkaar kunnen vinden om aanbod te genereren. Middels dit portaal 

communiceert de OBA haar kernwaarden met betrekking tot de doelgroep. En stelt de ze de 

criteria waaraan aanbod moet voldoen. 

Het portaal is voor de aanbieder of vrager een manier om ons oudere publiek bereiken. 

De OBA streeft ernaar om cultuur voor iedere Amsterdammer toegankelijk te maken. Ook voor 

ouderen die kunst en cultuur beschouwen als luxe. Om deze reden biedt de OBA de workshops 

gratis, of tegen een minimale vergoeding aan, zodat ook ouderen die iets minder te besteden . 

hebben, kunnen genieten van het aanbod . 

Amsterdam Vertelt © Foam/T.Storm 
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3. Voor wie is CultuurPlus  
De beoogde doelgroep zijn 65-plussers, waarbij er een belangrijke focus is op thuiswonende 
(vaak ook kwetsbare) ouderen. Het aanbod van activiteiten is gedifferentieerd zodat ouderen 
op elk niveau kunnen deelnemen.  
 
De 65-plussers worden niet gezien of behandeld als homogene groep maar er zijn 
uiteenlopende niveaus van fysieke en mentale gezondheid, zelfredzaamheid en intelligentie te 
onderscheiden. Ook is er variatie in sociale omstandigheden en culturele achtergronden. De 
behoefte van deze verschillende groepen is loopt uiteen en dat betekent dat er ook variatie 
moet zijn in het aanbod. Bij het organiseren van de workshops met een culturele instelling en 
ook in de werving houden we hier rekening mee.  
 
Hieronder heeft Foam de ouderen verdeeld in subdoelgroepen zoals we die nu hanteren.  
 

Vitale ouderen 

 

Net met pensioen, veel tijd en nog fit om aan van alles 

deel te nemen. Zij willen hun tijd goed gebruiken en 

zichzelf verder ontwikkelen. 

Kwetsbare ouderen 

 

Kwetsbaar kan je op verschillende manieren opvatten. Zo 

kunnen ouderen fysiek of mentaal kwetsbaar zijn. 

Fysiek kwetsbare ouderen wonen veelal in een 

verzorgingshuis en zijn zorgbehoevend. 

Ouderen kunnen eenzaam zijn omdat zij in een 

verzorgingshuis zitten en weinig bezoek krijgen.  

Thuiswonende 

ouderen  

Ze kunnen ook nog heel vitaal zijn en thuis wonen en 

evengoed niet veel in contact staan met andere ouderen. 

Ouderen die graag 

samenwerken met 

jongeren 

In principe kunnen dit alle groepen ouderen zijn 

Ouderen met een 

minder hoog 

inkomen en/of 

weinig ervaring 

met kunst of 

cultuur 

De OBA richt zich ook op de ouderen die minder geld te 

besteden hebben. Om deze reden worden de workshops 

gratis (of tegen een vergoeding) aangeboden. 

De OBA heeft gemerkt dat deze groep zich minder 

aangesproken voelt tot kunst in cultuur omdat zij denken 

dat dit vooral besteed is aan de bezoekers met een hoog 

inkomen. Deze drempel wil de OBA verlagen. 

De OBA wil een breed perspectief bieden van de culturele 

sector in Amsterdam. 
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Denk bij het ontwikkelen van aanbod aan de diversiteit van de doelgroep: 

Niveau Omschrijving  geschikt voor 

1. Het is belangrijk om workshops, lezingen, tentoonstellingen 

en projecten aan te bieden op een niveau waar deelnemers 

zonder enige voorkennis aan mee kunnen doen. Dit is om de 

deelnemers het vertrouwen te geven dat ze iets nieuws 

kunnen proberen.  

Denk hierbij aan workshops of projecten met een laag 

instapniveau waarin de basis van een bepaald onderwerp 

aan bod komt, een kennismaking. Er is ruimte voor veel 

uitleg en vragen van de deelnemers. 

kwetsbare ouderen en 

thuiswonende ouderen  

 

2. Voor deelnemers die al een keer mee hebben gedaan met 

een workshop of onderwerp, is het belangrijk dat er 

afwisseling plaatsvindt. Zij zijn op zoek naar iets nieuws en 

iets extra’s om te leren. 

Organiseer hier, bij voorkeur, een vervolgworkshop of 

aanbod met een instelling die al eens eerder in de OBA was 

om een workshop te geven.  

De vitale ouderen zullen 

hier het meest in 

geïnteresseerd zijn. 

 

3. Binnen een onderwerp zijn er altijd wel ouderen die er 

verstand van hebben maar hun kennis of talent verder 

willen ontwikkelen. Omdat zij (veel) voorkennis hebben zijn 

zij op zoek naar verdieping. Dit kunnen ook oud-deelnemers 

zijn van voorgaande workshops. Bij deze groep is het 

belangrijk dat zij hun eigen kennis kunnen delen met elkaar 

en de aanbieder. 

Dit kan bijvoorbeeld  in de vorm van een masterclass 

waarbij een professional een workshop komt geven met 

betrekking tot zijn werk. Wees selectief in de werving en 

informeer de deelnemers goed dat zij over enige kennis van 

het onderwerp dienen te beschikken.  

Dit aanbod is veelal 

geschikt voor de vitale 

ouderen. Richt je hier op 

bij de werving. 

Sluit de andere 

doelgroepen niet uit. Ook 

hier kunnen mensen 

tussen zitten met veel 

kennis. 

 

 

4. Uit eerder workshops bij de OBA is de meerwaarde van het 

samenwerkingen met jongeren naar voren gekomen. De 

samenwerking werd als leerzaam ervaren en ouderen 

hebben het gevoel dat zij een jongere generatie iets mee 

kunnen geven en krijgen zelf ook inzicht in het leven van de 

jongeren waardoor er wederzijds begrip ontstaat. 

Alle groepen ouderen 

en jongeren van 12 tot 

20 jaar. 

5.  Het is optioneel om met een instelling een bezoek aan hun 

locatie te doen als afsluiting van workshops in de OBA 

 

Regel vervoer dan 

kunnen alle  doelgroepen 

mee. Moeten zij op eigen 

gelegenheid komen, dan 

richt je je vooral op vitale 

ouderen. 
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4. Hoe de OBA haar oudere publiek ziet  (De kernwaarden van de OBA)    
 

Wie oud is heeft al een heel leven achter zich. Wat zich daarin heeft afgespeeld weet je pas als 
je met een oudere in gesprek gaat. Vanuit welke waarden doe je het meest recht aan de 
authenticiteit van ouderen, vroegen wij tijdens de sessies. Want wanneer we die op het netvlies 
hebben en als uitgangspunt nemen creëren we een sterke basis. Een klimaat bovendien waarin 
veel ouderen zich meteen thuis zullen voelen. In de sessies met professionals uit de 
bibliotheekwereld die met ouderen werken, werden verschillende waarden naar voren 
gebracht. Wat hen betreft zijn vertrouwen, waardig, transparant, eerlijk en kwetsbaar de 
belangrijkste. Die waarden willen we een structurele plek geven zodat die zo goed mogelijk 
aansluit bij overtuigingen en de leefwereld van de ouderen. Deze kernwaarden vormen het 
fundament waarop de OBA de doelgroep ouderen betrekt. 
 
De OBA heeft –net als alle bibliotheken - een herkenbaar maatschappelijk belang. Het is zaak 
om dat mooi en helder naar voren te brengen in de communicatie. Dat is waar de – zeer diverse 
– doelgroep ouderen goed kan aanhaken. Daarin vinden ze herkenning, erkenning en 
eigenheid. Als we de doelgroep echt willen betrekken en echt benieuwd zijn naar hun 
belangen, wensen, behoeften en dromen (die heb je ook als je oud bent) kunnen we ze ook 
sterke inhoudelijke redenen geven om over de drempel te komen. De communicatie laat 
merken, voelen dat hun emoties, associaties en beleving (meer dan) legitiem zijn en dat er een 
plek is waar ze juist daarmee terecht kunnen: de bibliotheek in de buurt.  
 
 
 

 
Amsterdam Vertelt © Foam/Coco Plooijer 
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5. De OBA heeft partners nodig bij het ontwikkelen van aanbod voor de 
oudere Amsterdammer 
Met samenwerkingspartners staat of valt het programma voor/van/met ouderen. Essentieel is 
dat de samenwerkingspartners vanuit dezelfde set verwachtingen en waarden actief is. Een 
samenwerkingspartner past goed bij het programma als deze open staat, de waarden van 
de ouderen onderschrijft, echte interesse heeft in de andere partner(s) en echt uit is op 
gelijkwaardige samenwerking (dus begrijpt dat je niet elkaars concurrent bent).  
De (culturele) samenwerkingspartner houdt rekening met de volgende uitgangspunten: 

 We werken samen vanuit de kernbegrippen vertrouwen, eerlijkheid en openheid. 

 De OBA vindt dat ouderen respect verdienen en geëerd mogen worden als kennisdragers. 

Aanbod dat hier op inspeelt heeft onze voorkeur. Ons publiek wordt niet belerend 

aangesproken.  

 Ouderen zijn een volwaardig lid van onze maatschappij dus wij zijn groot voorstander van 

intergenerationele projecten. 

 We voorzien graag in projecten of aanbod dat het publiek verleidt verder te zoeken. Het is 

noodzakelijk dat aanbieders hier de nodige informatie voor aanreiken. 

 Onze vestigingen zijn wijkgericht. Aanbieders moeten op de hoogte zijn van de omgeving en 

hebben aansluiting bij het (zorg)netwerk aldaar.  

 De OBA verwacht dat aanbieders ook gebruik maken van hun eigen publieke netwerk. 

 De OBA draait al Ouderen in de Wijk en het OBA Maatje project en heeft diverse diensten als 

geheugenkabinet, Muziek op Maat of contacten met zorginstellingen. De OBA verwacht dat de 

aanbieder meedenkt in gebruik maken van bestaande netwerken en contacten vanuit deze 

projecten, producten en diensten.  

 Aanbod dat deelnemers stimuleert contact te maken met andere deelnemers of mogelijk 

publiek hebben onze voorkeur.  

 De OBA verwacht kwaliteit en hanteert een aantal institutionele handvaten, zoals die zijn 

opgesteld in bijvoorbeeld het Kunstenplan en het Zorgplan.   

 Uiteraard moet er rekening worden gehouden met de facilitaire mogelijkheden van de 

vestiging. 
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Richtlijnen voor aanbod wat gezamenlijk wordt ontwikkeld. 
 

Het aanbod  

 Een project moet  actieve cultuurparticipatie bevorderen bij ouderen in de stad Amsterdam. 

 Het aanbod moet structureel zijn of ouderen stimuleren tot verdieping doormiddel van educatie 
of participatie.  

 Voorkeursgebieden voor de projecten zijn de stadsdelen Noord, Nieuw-West, Oost en 
Zuidoost.  

 Omdat het streven is om de ouderen te bereiken die minder te besteden hebben moet het 
aanbod gratis zijn of tegen een minimale vergoeding (maximaal 5 euro)  worden aangeboden .   

 Het streven is 75-plussers te bereiken, met als minimale streef leeftijd 65-plus. Hierbij vormen 
migranten een uitzondering, die op vroegere leeftijd ouderdom ervaren.  

 Projecten die intergenerationele dynamieken borgen of veroorzaken zijn zeer welkom. 

 Het aanbod speelt in op de wensen, dromen, verlangens mogelijkheden en beperkingen van de 
doelgroep. 
 

Samenwerkingspartner  

 De samenwerkingspartner deelt de kernwaarden van de OBA met betrekking tot omgang met 
de ouderen. 

 De culturele samenwerkingspartner moet een instelling binnen de stad Amsterdam zijn die 
gefinancierd wordt door de gemeente Amsterdam (A-Bis of AFK), of door het Rijk 
gesubsidieerd, dit i.v.m. waarborgen van de kwaliteit. 

 Gaat een samenwerkingsverband aan met bijvoorbeeld zorg-, welzijn-, of 
onderwijsinstellingen. 

 De samenwerkingspartner maakt gebruik van mogelijkheden die de OBA al biedt voor de 
doelgroep zoals, OBA Maatje en Ouderen in de Wijk. 

 De samenwerkingspartner zoekt verbinding in de buurt. 
 

Bekijk ons huidige aanbod voor senioren op https://www.oba.nl/ouderen 

De OBA nodigt u graag uit de mogelijkheden te bespreken gezamenlijk aanbod te creëren voor 

de oudere Amsterdammer. 

Mail ons op info@cultuurplus.nl 

 

CULTUUR+  
Een leven lang leren doen we graag samen 
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