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Senioren en corona
Het coronavirus heeft ons nog steeds in zijn greep en de maatregelen - houd anderhalve meter afstand en laat je testen bij klachten - gaan nog 
altijd op. Waar kunnen senioren terecht voor (digitale) ondersteuning en welke online activiteiten zijn er zoal?

Allemaal digitaal 
We regelen tegenwoordig steeds meer zaken online. Zoals bankieren, een formulier invullen, of videobellen en foto’s delen met familie. Het is 
belangrijk goed op de hoogte te blijven van hoe je dit moet doen. De Rotterdamse bibliotheek en andere organisaties zoals de gemeente en 
welzijnsorganisaties, slaan de handen ineen om 55-plussers te ondersteunen. 

‘We willen dat 55-plussers zoveel 

mogelijk zelf online kunnen 

regelen of hier hulp bij krijgen, 

zodat ze mee kunnen blijven 

doen in de maatschappij’, vertelt 

Yvonne Polman. Ze is project-

coördinator Digitale Inclusie 55-plus 

vanuit de bibliotheek. ‘In Rotterdam 

wonen 170.000 55-plussers, 

waarvan 80 procent aangeeft 

hulp nodig te hebben bij digitale 

activiteiten. Dat is een flinke groep.’

Gevolgen 
Kun je weinig tot niets zelf online 

regelen, dan zijn de gevolgen 

soms groot. Polman: ‘Denk aan het 

gebruik van een patiëntenportaal 

bij de huisarts. Begrijp je dit 

niet en wacht je te lang, dan 

kan dit gevolgen hebben voor je 

gezondheid. En weet je niet hoe je 

online een toeslag moet aanvragen, 

dan loop je misschien geld mis. Het 

is dus echt belangrijk dat iemand 

zelf online regie kan houden op zijn 

of haar eigen leven.’ 

Aanbod
Voor 55-plussers is het extra 

van belang om bij te blijven in 

digitale zaken. ‘Een deel heeft 

nog een baan. Maar werk je niet 

meer, dan raak je al snel achter 

op nieuwe ontwikkelingen. Ook 

op sociaal gebied’, legt Polman 

uit. De bibliotheek werkt daarom 

samen met allerlei organisaties aan 

project Digitale Inclusie 55-plus. 

‘We hebben een overzicht van het 

aanbod op digitaal gebied, zoals 

trainingen en cursussen. En bepalen 

in overleg met onze doelgroep wat 

er nog ontbreekt in dat aanbod.’

Informatiepunten 
‘Wat we uiteindelijk graag willen, 

is dat er verspreid over de stad 

genoeg informatiepunten zijn waar 

55-plussers terecht kunnen met hun 

vragen over digitale zaken. En een 

aanbod aan trainingen en cursussen 

zodat ze hier meer over kunnen 

leren’, sluit Polman af. 

Activiteiten 
Meer weten of leren 
over digitale zaken? 
Denk dan eens aan: 
•  Digicafé, diverse 

locaties Bibliotheek 
Rotterdam 

•  Online Digisterker 
•  Digitaal Bankieren, 

Rabobank op diverse 
locaties Bibliotheek 
Rotterdam (vanaf 
november).  
Kijk voor de 
activiteiten op 
www.bibliotheek.
rotterdam.nl 
Het Informatiepunt 
Digitale Overheid 
vindt u hier ook en 
is bereikbaar via 
(010) 281 61 03. 

DigiMaatje 
Vrijwilligers helpen 
ouderen met 
digitale vragen over 
bijvoorbeeld computer, 
smartphone, 
beeldbellen en 
internet. Meer 
informatie via de 
Unie van Vrijwilligers 
Rotterdam (UVV): 
info@uvvrotterdam.nl 
of (010) 413 08 77. 

Yvonne Polman: ‘We willen dat er genoeg 
informatiepunten zijn in de stad’

Jan van der Ploeg

Samen koken en eten in de online moestuin 
Hoe helpen we mensen met dementie en hun naasten, als 
een huisbezoek niet mogelijk is?  Met die vraag ging het team 
Sociale Benadering Dementie (SBD) uit Schiebroek aan de slag. De 
medewerkers ontwikkelden de Sociale Benadering (SB) Digitaal; met 
een tablet kunnen mensen contact houden én zinvolle activiteiten 
doen. Een groep van 20 personen ging met de tablets aan de slag. 

‘Geheugenproblemen hebben directe 

gevolgen op je leven. Je vergeet veel 

en moet daarmee om leren gaan. Het 

beïnvloedt ook je zelfvertrouwen en 

gevoel van eigenwaarde. Relaties 

met naasten komen onder druk te 

staan. Praktische zaken als zorg en 

administratie kun je regelen, maar 

er is meer ondersteuning nodig 

op andere vlakken. Het team SBD 

onderzoekt in ‘Social Trials’ aan 

welke steun behoefte is. Omdat we 

elkaar niet konden ontmoeten door 

corona, zochten we een digitaal 

hulpmiddel. Dat werd de tablet’, 

vertelt Astrid Parys, projectleider 

bij Tao of Care, het onderzoek- en 

adviesbureau waar SB Digitaal is 

ontstaan.

Dagbesteding
De bediening van de tablet is 

eenvoudig en sluit aan bij ouderen. 

Mensen kunnen ermee videobellen 

met familie, vrienden, begeleiders 

en hulpverleners en er is online 

dagbesteding te vinden. Zo is er 

een schrijfworkshop en een online 

moestuin, en het aanbod wordt 

verder uitgebreid. Ook is er een 

24uurs kanaal speciaal afgestemd 

op interesses van ouderen.

Positief 
De ervaringen met de tablet 

zijn positief. Gebruikers vinden 

het leuk elkaar te ontmoeten, en 

spannend. Parys: ‘Veel senioren 

zijn terughoudend met nieuwe 

technologie. Maar heeft iemand een 

positieve ervaring, dan wil hij of zij er 

vaak meer over leren. De begeleiding 

is heel belangrijk, het werkt niet om 

alleen een tablet neer te leggen. We 

experimenteren nu nog met wat werkt 

en wat niet. We hopen uiteindelijk 

dat veel meer ouderen van de tablet 

gebruik kunnen maken.’ 

‘Ontzettend leuk’
Een van de gebruikers van de tablet is Berry Moelker: ‘Het is nieuw voor 

mij, maar ik wil het graag leren. Ik kan videobellen met mijn zoon die in 

Israël woont, ontzettend leuk. En ik doe mee met het online moestuin- 

project. We kweken thuis groente en bespreken online in de groep hoe 

het gaat. Met de groente maken we een gerecht, dat we met elkaar eten 

voor het scherm. Ik bel geregeld met mijn begeleider om te bespreken 

hoe het met me gaat en of ik extra hulp nodig heb. Heel handig nu ik 

weinig bezoek mag ontvangen.’

Voor Berry Moelker is videobellen een 
uitkomst nu ze weinig bezoek mag ontvangen

Jan van der Ploeg

Meer informatie
www.rotterdam.nl
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Volg de gemeente ook op Facebook, 

Twitter, Instagram, LinkedIn en YouTube.
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