
Met oudere migranten in gesprek over hun levensverhaal – 

Mijn leven in kleur 

 

Organisaties 
 
AAMEE, Active Ageing of Migrant Elders Across Europe, www.aamee.eu. 

Actiz, organisatie van zorgondernemers in verzorgings- en verpleeghuiszorg, kraamzorg en 
jeugdgezondheidszorg, www.actiz.nl, zie ook www.actizkleurrijkezorg.nl. 

Aedes-Actiz, Kenniscentrum Wonen-Zorg, www.kcwz.nl. Het informatiepunt voor 
professionals op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het Kenniscentrum is onderdeel van 
Aedes, vereniging van woningcorporaties en ActiZ, organisatie van zorgondernemers. 
  
ANBO, Algemene Nederlandse Bond van Ouderen, www.anbo.nl. Komt op voor de belangen 
van de sterk groeiende groep senioren in Nederland. Verspreid over het hele land zijn ruim 
460 plaatselijke ANBO-afdelingen en 15 gewesten actief.  
 

BOOG, Stichting Brabantse Organisatie (Allochtone) Ouderengroepen, www.boogbrabant.nl 
In 2013 hebben de stichtingen BOOG en PSOB  (Provinciale Surinaamse Ouderen Bond) in 
opdracht van het VBOB (Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant) het project 
‘Versterken positie Brabantse allochtone senioren organisaties’ uitgevoerd. Een onderzoeker 
van het NOOM heeft in Noord-Brabant de haalbaarheid onderzocht van een 
netwerkorganisatie naar het model van NOOM. Dit heeft geleid tot de oprichting van NOMB 
(zie verderop in deze lijst). 

COSBO-stad-Utrecht. www.cosbo-stad-utrecht.nl. Organisatie die opkomt voor de belangen 
van alle ouderen in Utrecht (voortgekomen uit: ANBO, KBO, PCOB). In 2008 heeft de 
Werkgroep allochtone ouderen van COSBO een platform opgericht om de samenwerking van 
de verschillende migrantenorganisaties in gang te zetten. Dit leidde tot het 
samenwerkingsverband AMNOC (Asha, vereniging van Hindoestaanse ouderen-, Moria, – 
vereniging van Surinaamse ouderen-, Nisbo – Nederlandes Bond voor oudere migranten-, 
Ofra -Stichting voor Marokkaanse vrouwen-).   
 
CSO, Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties, www.ouderenorganisaties.nl.  
Samenwerkingsverband van vier ouderenorganisaties: Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG.  
Bij deze lidorganisaties zijn ruim 550.000 ouderen aangesloten. 
 
ENIEC, European Network on Intercultural Elderly Care, www.eniec.eu 

Huisarts-Migrant. www.huisarts-migrant.nl. Website voor huisartsen met vragen over 
allochtone patiënten.  

Forum, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken, www.forum.nl. Onafhankelijk 
kennisinstituut op het terrein van multiculturele vraagstukken vanuit het perspectief van de 
democratische rechtsstaat, sociale cohesie en gedeeld burgerschap. FORUM vergaart kennis 
op het brede terrein van integratie, stelt deze beschikbaar en zet de kennis om in praktisch 
toepasbare methoden en producten. Let wel: opgeheven per 1 januari 2015! 
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IOM, Internationale Organisatie voor Migratie, www.iom-nederland.nl. 

LOM. Tot 1 januari 2015 kende Nederland het Landelijk Overleg Minderheden. Hierin 
werkten organisaties samen die fungeerden als gesprekspartners voor de rijksoverheid 
namens de diverse migrantengemeenschappen. De regering heeft ervoor gekozen deze 
overlegvorm af te schaffen. De afzonderlijke organisaties zetten hun werk om de positie van 
de verschillende minderheidsgroeperingen in Nederland te versterken in gewijzigde vorm 
voort. Het gaat om: Lize (Overlegpartner Rijksoverheid Zuid-Europese gemeenschappen), 
SMN (Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders), IOT (Inspraakorgaan Turken), 
OCaN (Overlegorgaan Caribische Nederlanders), SIO (Surinaams Inspraak Orgaan), VON 
(Vluchtelingenorganisaties Nederland). Let op! De afzonderlijke organisaties heten vanaf 1 
januari 2015 geen ‘Inspraak- of Overlegorgaan’ meer, maar op dit moment is het nog niet 
duidelijk onder welke naam zij verder zullen gaan.  

Mikado, Landelijk kenniscentrum voor interculturele zorg, www.mikadonet.nl. Mikado 
adviseert en helpt bij het toegankelijk maken van de zorg voor iedereen, ongeacht etnische 
of culturele achtergrond. Let op! Mikado is gestopt met haar werkzaamheden, maar de 
opgebouwde kennis blijft toegankelijk! 

Movisie, landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en 
oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, 
sociale zorg en sociale veiligheid, www.movisie.nl. 

NIGZ, Stichting Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie, 
www.nigz.nl. Ondersteunt professionals die de gezondheid van mensen bevorderen op 
scholen, in bedrijven, via de zorg en in de wijk.  

NMI, Nederlands Migratie Instituut, www.nmigratie.nl. Helpt migranten en erkende 
vluchtelingen een antwoord te krijgen op de vraag: ‘Blijf ik in Nederland of ga ik terug naar 
het land waar ik vandaan kom?' Is gespecialiseerd in vragen rond vrijwillige -hetzij 
definitieve, hetzij tijdelijke- terugkeer naar het herkomstland.  

NOMB, Netwerk Oudere Migranten Brabant. Het NOMB is een vereniging die zich ten doel 
stelt oudere migranten in Brabant te representeren ten behoeve van een sterke 
belangenbehartiging. Het NOMB wil diensten aanbieden en activiteiten faciliteren waaraan 
behoefte is en waarin de deelnemende organisaties zich kunnen herkennen. 

NOOM. Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten, www.netwerknoom.nl. Opgericht 
met het doel om alle allochtone ouderen te representeren, zodat een sterke landelijke 
belangenbehartiging ontstaat. Daarnaast werkt het NOOM aan verbetering van het welzijn 
van de oudere migranten in brede zin. Bij NOOM aangesloten oudere migrantenorganisaties:  

 Chun Pah, landelijke Federatie van Chinese ouderenverenigingen, 
www.chunpahfederatie.nl. 

 Fos'ten, stichting Surinaamse vrouwen 50+, www.fosten.eu. 

 IOC, Inspraak Orgaan Chinezen, www.ioc-ch.nl. 

 LIZE, Landelijk inspraakorgaan Zuideuropese gemeenschappen, www.lize.nl.  
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 LSMO, Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen, www.lsmo.nl. 

 MOBiN. Marokkaanse Ouderen Bond in Nederland, www.mobin.nl  

 NEHOB, Nederlandse Hindoe Ouderenbond, www.nehob.nl  

 OCaN, Overlegorgaan Caribische Nederlanders, www.ocan.nl  

 TOF, Turkse Ouderen Federatie, (geen website) 

PCOB, Protestants Christelijke Ouderen Bond, www.pcob.nl 

Pelita. www.pelita.nl Stichting die o.a. maatschappelijk werk en sociale dienstverlening biedt 
aan Indische en Molukse Ouderen.  

PEP, Participatie – Emancipatie – Professionals, www.pepdenhaag.nl. Een kennis- en 
Expertisecentrum dat betrokken vrijwilligers, organisaties en professionals stimuleert om 
elkaar op zoeken in het kader van participatie en emancipatie. Open aanbod van o.a. 
trainingen rondom diversiteitsbeleid van vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke 
organisaties en Interculturele communicatie. 

Pharos, Expertisecentrum gezondheidsverschillen, www.pharos.nl. Vanuit het uitgangspunt 
‘Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen’ zet Pharos haar expertise en kennis in om 
gezondheidsverschillen terug te dringen en de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van 
de (gezondheids)zorg voor laagopgeleiden en migranten te verbeteren en preventie en 
zelfmanagement  bij deze groepen te versterken. 

Pluspunt, Expertisecentrum voor senioren en participatie te Rotterdam. 
www.pluspuntrotterdam.nl. Brengen mensen uit verschillende culturen en van diverse 
generaties met elkaar in contact. 

Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders in Utrecht. www.relief.nl. Via Reliëf is het 
mogelijk trainingen aan te vragen (in company) of  te volgen (open aanbod) van Mijn leven in 
kleur. 

SKIN, Samen Kerk In Nederland, www.skinkerken.nl, christelijke, onafhankelijke landelijke 
vereniging van migrantenkerken en internationale kerken in Nederland.  

Stichting SBMP, Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie. www.stichtingbmp.nl 

Stichting SGAN, Gezondheid Allochtonen Nederland, www.sgan.nl. Komt op voor de 
belangen van allochtone patiënten en hun families. De stichting speelt een actieve rol bij de 
begeleiding, advisering, doorverwijzing en verbetering van de leefwereld en contacten van 
allochtone patiënten in Nederland. Daarnaast functioneert SGAN als een schakel tussen 
patiënten en gezondheidsorganisaties. 

Stichting CABO Amsterdam. Centrum Advies en Beleid Oudere Migranten. 
www.caboamsterdam.nl Zet zich in voor het optimaal maatschappelijk meedoen van oudere 
migranten in Amsterdam.                                                                                                                        

Trimbos Instituut, www.trimbos.nl. Zet zich in voor het verbeteren van de geestelijke 
gezondheid door het delen van kennis.  
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Unie KBO, Katholieke Bond van Ouderen, www.uniekbo.nl. Grootste seniorenorganisatie van 
Nederland.  

Verwey-Jonker Instituut. www.verwey-jonker.nl Onderzoeksinstituut dat actuele, publieke 
en sociaal-maatschappelijke onderwerpen bestudeert ten behoeve van het openbaar 
bestuur, maatschappelijke organisaties en al dan niet georganiseerde burgers, zoals 
bijvoorbeeld maatschappelijke participatie, ouderenmishandeling en diversiteit. 
 

Vilans, Landelijk kenniscentrum voor langdurende zorg, www.vilans.nl. Levert kennis en 
ondersteuning om het aanbod en de werkzaamheden van professionals en vrijwilligers af te 
stemmen op de vraag van de cliënten.  
 

Vluchtelingenwerk Nederland, www.vluchtelingenwerk.nl. 
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