
LANGER THUIS ROTTERDAM
NIEUWS UIT DE WIJKEN KRALINGEN EN CROOSWIJK

Langer Thuis Rotterdam- een programma met als doel om via verschillende maatregelen
ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Ook in Kralingen-Crooswijk
vinden wij dit belangrijk.

In deze nieuwsbrief  informatie over twee initiatieven in het gebied en waar wij u van op de
hoogte willen brengen.

Désirée van Dijk, procesmanager
Ouderhubs Gemeente Rotterdam
dn.vandijk@rotterdam.nl

MEER INFORMATIE:

Een Ouderenhub is een seniorvriendelijke wijk waar ouderen op een prettige en veilige
manier zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De Ouderenhub is een nieuw
concept, dat in het Rotterdams programma Ouder & Wijzer, met een groot aantal partijen
tot stand is gekomen. Startend in Crooswijk vanuit de centrale ouderenvoorziening
Rubroek, maar geldt voor het hele daar omliggende gebied.

De onderliggende gedachte is dat het voor ouderen beter mogelijk is om prettig oud te
worden in hun wijk als de verschillende partijen in de wijk, op het gebied van wonen,
welbevinden en zorg meer in samenwerking met elkaar opereren. In de Ouderenhub
komen vormen van wonen, ontmoeting, activiteiten, maaltijdvoorzieningen en zorg en
ondersteuning samen. Voor de uitwerking en nadere invulling van een Ouderenhub in
Crooswijk hebben nu verschillende partijen de handen ineengeslagen. Samen met
bewoners gaan zij hier invulling aan geven, passend bij het gebied en bij de bewoners.
Op 8 juli vindt de eerste ontmoeting tussen alle betrokken partijen plaats in de vorm van
een aantal wandelingen door de wijken Rubroek 
en Oud Crooswijk. 

Tijdens die wandelingen  worden de eerste 
ingrediënten verzameld voor een plan van 
aanpak van een Ouderenhub in Crooswijk. 
 

 

EEN 'OUDERENHUB' IN CROOSWIJK
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Betrokken partijen: Middin, Fundis, SOR, Havensteder,
Aafje, Dock en de gemeente sámen met bewoners uit Crooswijk.



Sandy dos Reis,
netwerkoverlegkc@gmail.com

MEER INFORMATIE:

Ketenzorg breed zijn er losse schakels in onze dienstverlening en deze willen wij* graag
koppelen zodat wij elkaar nog sneller weten te vinden en nog beter samenwerken  met als
einddoel ouderen op een prettige en veilige manier langer thuis te laten wonen. Vanaf
september 2020 tot aan het einde van het jaar zullen er minimaal drie bijeenkomsten
georganiseerd worden. Wij zullen de resultaten van een wijkanalyse en wensen van de
65+'ers presenteren om vervolgens met elkaar in gesprek te gaan en mijlpalen te
formuleren waar wij ons als netwerk op gaan focussen.
 
Verder is het streven om het los-vaste karakter waarin de partijen elkaar nu veelal
incidenteel treffen te transformeren van een verticale organisatie tot een soort
vlechtwerk. Een vlechtwerk bestaande uit professionals en vrijwilligers dat Wmo-
ondersteuning biedt en flexibel is om goed in te kunnen spelen op de vragen en wensen
van de 65-plussers. 
 
Voor wie is het overleg: Professionals, vrijwilligers en sociaal netwerk dat Wmo-
ondersteuning biedt aan de doelgroep van 65+'ers in Kralingen.
 
Doelgroep op wie wij ons zullen focussen: Ouderen uit Kralingen die zelfstandig thuis
wonen. Wij onderscheiden hierin twee groepen, ten eerste de ouderen die reeds gebruik
maken van het zorg-, en welzijnsaanbod en ten tweede de senioren die (geen klachten
hebben en) (nog) geen ondersteuning behoeven en/of gebruikmaken
van het zorg-, en welzijnsaanbod.
 
Focus is een (preventieve) inzet gericht op het vergroten van de zelf-, en
samenredzaamheid van de 65+ 'ers in Kralingen.
 
In augustus ontvangt u van ons een tweede nieuwsbrief 
met een uitnodiging voor een eerste bijeenkomst
(“Coronaproof”) in september.
 

 

NETWERK ONDERSTEUNING KRALINGEN
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* een initiatief van: Aafje, Seniorenraad Kralingen-Crooswijk, Lelie Zorggroep, Levinas,
Vrijwilligerswinkel mede mogelijk gemaakt door ZonMw - programma lokale netwerken

samenhangende ouderenzorg.


