
Actieve Senioren: Verenigt U! 
 
Het afgelopen jaar is een groep Amsterdamse Senioren, met hun wortels in het 
Netwerk van Ouderen Adviesraden, aan de slag gegaan om te onderzoeken of 
er draagvlak is om een Stedelijke Ouderenbeweging in gang te zetten. 
 
Amsterdam kent geen stedelijke ouderraad.  Amsterdam heeft zich wel 
aangesloten bij het netwerk Age Friendly Cities van de WHO 
(wereldgezondheidsorganisatie).  
 
Het project Age Friendly City (AFC) is ondergebracht bij de GG&GD. 
AFC kent een aantal domeinen waarbinnen aandacht moet zijn voor ouderen: 
Welzijn, Gezondheid, Wonen,Inkomen Mobiliteit, Openbare Ruimte, 
Communicatie en Participatie. Per thema is er een internationale checklist, die 
gebruikt kan worden om voortgang te monitoren. 
Dit klinkt veelbelovend. 
 
Maar…. In de praktijk zien wij dat het beleid van de gemeente bepaald wordt in 
het Stadhuis. Incidenteel wordt aan ouderen gevraagd mee te denken bij 
bepaalde thema’s. Maar zeker niet altijd en overal. Er zijn ambtenaren die niet 
weten dat Amsterdam deelneemt aan het AFC project. 
Tegen deze achtergrond wil de groep Actieve Oudere Amsterdammers aan de 
slag om ouderen te mobiliseren mee te doen en zo een beweging op gang 
brengen die er voor zorgt dat bij alle facetten van het beleid ouderen in beeld 
zijn. 
 
Inmiddels hebben we twee middagen met een aantal mensen het 
bovenstaande besproken en we merken dat er draagvlak is om aan de slag te 
gaan. 
 
Inhoudelijk willen we ons focussen op de domeinen van AFC. 
Maar we kunnen niet alles tegelijk. 
We beginnen met de domeinen : 
Welzijn en Zorg, Wonen en Mobiliteit. 
 
Voor ieder domein is een trekker aangewezen om het thema inhoudelijk uit de 
diepen en kennis te vergaren en te ontwikkelen. 
We zijn in contact met de Hogeschool van Amsterdam en met de Amsterdam 
Economic Board om te bezien of samen werking voor beide partijen heilzaam 
kan zijn. 



 
We hebben ook een website in de lucht : goedvoorsenioren.nl 
Daar willen we alle kennis verzamelen, delen en verdiepen. 
 
Onze groep is nog relatief klein. En we zien dat sommige actieve ouderen ieder 
jaar een jaartje ouder worden… 
Daarom zijn we op zoek naar senioren die mee willen doen.  
Meedoen kan op verschillende manieren : 

- Jezelf melden bij een van de domeinen van AFC 
- Mensen benaderen van wie je weet dat ze deskundigheid meebrengen 

op een van de domeinen 
- De website bezoeken en reageren 
- Beschikbaar zijn voor ondersteunende werkzaamheden  

 
Mocht het bovenstaande je aanspreken, dan wil ik je graag verder informeren. 
 
Joke van Unen 
 
Lid van de groep Actieve Ouderen Amsterdam 
 
   


