Digitale MNR/VWS bijeenkomst

‘Zorg(en) voor migrantenouderen’
Maandag 25 januari 2021
14:00-16:00u
Webex

Maandag 25 januari organiseert het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), samen met het
Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren (MNR), een bijeenkomst over de zorg voor en eenzaamheid onder
migrantenouderen.
Na een succesvolle eerste bijeenkomst in september 2020 over dit thema zullen we samen met Rowan ten Kate, Gul Dolap
en Fatoş Ipek-Demir deze dag stil staan bij het delen van tips en ervaringen om vervolgens samen tot een actieplan te
komen. Samen zijn we beter, doe je mee?

Dagvoorzitter: Karima Oueddan, beleidsmedewerker VWS
Programma:
13.50 – 14.05 uur Inloop en welkom door de dagvoorzitter
14.05 – 14.20 uur Presentatie door Rowan ten Kate
Rowan ten Kate is PhD student aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na het afronden van de onderzoek -master met
specialisatie Sociologie doet ze nu onderzoek naar het sociale welbevinden van oudere migranten in Nederland. Het
onderzoek gaat onder andere over de sociale relaties van oudere migranten en het verklarenvan gevoelens van eenz aamheid
onder oudere migranten. Zij deelt haar kennis en ervaringen met ons.
14:20 – 15:00 uur Subgroep sessie door Gul Dolap
Gul staat voor gelijke rechten/ka nsen en wil op deze manier ook de grote kloof van arm en rijk verkleinen. In 2017 is
Alzheimer geconstateerd bij de vader van Gul. Zij kon geen zorg op maat voor haar vader vinden en is daarom een eigen
dagopvang gestart genaamd Stichting Beytna. Beytna staatvoor “ons huis”. Beytna is een interculturele ontmoetingscentrum
waar alle ouderen ongeacht de afkomst, geloofsovertuiging welkom zijn. Gul kan het niet accepteren dat er geen
voorbereidingen zijn getroffen voor de toestroom van Niet -Westerse ouderen die in de jaren 60-70 als jonge gastarbeiders
naar Nederland zijn gekomen. Deze ouderen hebben ook het recht op goede zo rg en aandacht op maat. Ook hier valt het
haar op dat er geen gelijke kansen/rechten zijn. Men zegt, vanwege de taalbarrière weten we niet hoe we op maat zorg
kunnen bieden. Het is eigenlijk heel simpel. Verdiep in de achtergrond/komaf/religie van de cliënt. Dat is al het halve werk.
15:00 – 15:05 uur Pauze
15:05 – 15:45 uur Subgroep sessie door Fatoş Ipek- Demir
Fatoş Ipek-Demir is de “Turkse Hugo Borst” en heeft van haar verdriet in de zorg met haar ouders, haar werk gemaakt. Na
haar opleiding European studies heeft ze als senior adviseur gewerkt bij E-Quality (nu Atria) waar ze gevraagd en ongevraagd
advies gaf over inclusie van en gelijkheid voor kwetsbare groepen in de sociale zekerheid. Fatoş heeft projecten ontwikkeld
zoals pensioentrainingen (migranten en vrouwen), track your talent (migrantenjongeren), HAYAT verhalenproject
(migrantenouderen). Ze vindt het belangrijk dat ogenschijnlijk verschillende werelden elkaar opzoeken en van elkaar leren.
Na 20 jaar in het socia al domein gewerkt te hebben is ze 5 jaar geleden gestart als zzp’er. Ze vindt de broodnodige
verbeteringen en verbindingen te langzaam gaan en heeft in 2018 Stichting OMAZ (oudere migranten aan zet) opgericht.
Vanuit de stichting is haar missie om de stem van migrantenouderen te laten horen en beleid te verbeteren. Daarom is zij
sinds 2019 gevraagd lid te worden van de ZonMw commissie langdurige zorg en ondersteuning.
15:45 – 16:00 uur

Plenaire afronding

Aanmelden tot en met 22 januari 2021 via deni@minvws.nl

