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Workshop 3:

Het belang van levensbreedheid en culturele 

diversiteit.



Stichting Pelita

Stichting Pelita is opgericht in 1947, had eerst als taak de opvang van 

repatrianten (rond 350.000 personen) uit de (voormalige) kolonie 

Nederlands Indië in ZO Azië, vanaf de jaren ‘70 de uitvoering van 

oorlogsgetroffenenwetten (WUV, WUBO en AOR) en gespecialiseerd 

maatschappelijk werk voor steeds ouder wordende doelgroep van 

Indische Nederlanders en Molukkers met opspelend oorlogsverleden, 

en de organisatie van doelgroep bijeenkomsten.

De huidige omvang van de doelgroep van Stichting Pelita: rond 50.000 

ouderen, allen 70/75+.
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Waarom contextgebonden en cultuursensitieve cliëntondersteuning 

door Stichting Pelita?

• Pelita medewerkers doen bij iedere nieuwe cliënt uit onze 

doelgroep, sinds jaar en dag, in het kader van onze reguliere 

dienstverlening, een ‘brede intake’. We bespreken met de cliënt, op 

contextgebonden en cultuursensitieve manier, wat deze persoon 

nodig heeft op sociaal, mentaal, praktisch of financieel gebied.

• Vanuit de levensbrede kennis die we hebben van de achtergrond 

van deze persoon in Nederlands Indië (met zijn of haar oorlog en 

migratieverleden –de ‘context’), vragen we op cultuursensitieve en 

empatische manier de persoon uit op de vier hierboven genoemde 

gebieden. 

• We doen dit cultuursensitief omdat we weten dat er veel barrières bij 

onze ouderen doelgroep spelen waardoor zij niet snel een 

hulpvraag zullen stellen.
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Wat verstaan we nu onder ‘cultuursensitief’ en wat zijn een aantal 

belangrijke cultuursensitieve barrières waar je als Hollandse 

hulpverlener bewust van moet zijn in gesprek met een oudere uit 

Nederlands-Indië:

• 1. Sterke vraagverlegenheid

• 2. Niet begrepen voelen (‘jullie Nederlanders snappen toch niks van 

Indië en hoe wij daar hebben geleefd en de oorlog en Bersiap

hebben doorgemaakt’). Daarbij zijn valkuilen voor Nederlandse 

hulpverleners: niet direct en rechtstreeks uitvragen, dat werkt niet. 

Altijd luisteren naar de vraag achter de vraag. Niet direct ‘je’ en ‘jij’; 

altijd ‘U’ als aanspreektitel, ook al zegt een Indische oudere ‘zeg 

maar jij’; daarmee bedoelt hij/zij eigenlijk dat hij toch liefst uit respect 

met ‘U’ aangesproken wil blijven. Nooit met de rug naar een oudere 

uit de doelgroep gaan staan –dat wordt gezien als disrespectvol.
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• 3. Sociaal gewenste antwoorden geven (‘Ja meneer’ betekent vaak 

eigenlijk ‘nee meneer’). Vraag je ‘Het gaat goed’? Antwoord: ‘Ja, het 

gaat goed’, terwijl het eigenlijk helemaal niet goed gaat.

• 4. Schaamte, en liefst zwijgen, hulp vraag je niet. Veel ouderen uit 

onze doelgroep schamen zich er bovendien voor dat praktische hulp 

en zorg niet meer verzorgd wordt binnen de eigen families en/of de 

Indische en Molukse gemeenschappen, zoals men vanuit het oude 

Indië gewend was. Bij een aanvraag van huishoudelijke hulp WMO, 

en vóór het bezoek van de WMO consulent van de gemeente, 

maakt de oudere toch het hele huis zelf schoon, ook al moet het met 

pijn een moeite op handen en knieën, en de lekkere hapjes ‘staan 

klaar voor het ‘hoge bezoek’ -zo wordt de WMO consulent op het 

verkeerde been gezet, krijgt geen goed inzicht in de daadwerkelijke 

beperkingen bij de cliënt. Dan wordt de WMO voorziening 

afgewezen, en haakt de Indische oudere vervolgens af, die zegt dan 

op z’n maleis ‘Soedah’, of ‘laat maar’.
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• 5. Groot wantrouwen jegens c.q. afstand tot de Nederlandse 

overheid –door de jaren heen hebben veel ‘Indische kwesties’ (in de 

ogen van de doelgroep onvoldoende overheidserkenning van 

oorlogsleed & financiële afwikkeling van koloniale kwesties) 

gespeeld waardoor de Indische en Molukse repatrianten 

teleurgesteld zijn in de Nederlandse overheid.
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• De hulpvragen die uit de hierboven genoemde ‘brede Pelita intake’ 

naar voren komen lenigen we vervolgens op een drietal terreinen: 

oorlogsgetroffenenwetgeving; zorgdomein, en/of verwijzing naar 

gespecialiseerde hulpverlening zoals maatschappelijk werk. 

(Doorverwijzing naar het gespecialiseerde maatschappelijk werk 

van Stichting De Basis in Doorn gaat vrijwel altijd om psycho-sociale

trajectbegeleiding, b.v. bij onverwerkte oorlogstrauma’s).

• Het oorlogsverleden in de jaren 1942-1950 (Japanse bezettingstijd, 

dekolonisatie oorlog, en gedwongen migratie naar Nederland speelt 

bij de meeste personen in onze doelgroep een sterke en vaak 

verzwegen rol in het heden. Iemand met een Jappenkampverleden 

zal b.v. nooit uit zichzelf uiten dat hij/zij in een seniorenwoning een 

vrij uitzicht moet hebben, en niet het gevoel moet krijgen weer 

‘opgesloten te worden, net als in het kamp’.
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• Ander voorbeeld: herbelevingklachten/slaapstoornissen als gevolg 

van een belast oorlogsverleden komen bij de ouder wordende 

doelgroep steeds vaker voor, waardoor zij overdag minder 

functioneren en lijdensdruk ervaren. Dan is toekenning van een 

WMO regio taxipas om er eens uit te breken en onder de mensen te 

blijven een uitkomst
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We noemen deze werkwijze ‘koppelen en actualiseren’ –je vertaalt de 

kennis over iemands belaste oorlog- en migratieverleden naar 

mogelijke beperkingen die bij deze persoon in het heden spelen.
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• Tip 1: voor zorgverleners, b.v. de professionele WMO en WLZ 

consulenten: stel bij de intake of het keukentafelgesprek eens de 

open vraag bij iemand van 75+: ‘hoe heeft U de oorlog 

doorgebracht’. Dat kan nog wel eens verrassende eye openers 

opleveren voor de zorg hulpvraag die hierachter vandaan komt. Dat 

geldt trouwens ook voor de Nederlandse ouderen die de Duitse 

bezetting hebben meegemaakt –daarvan is naar schatting nu nog 

een groep van 1,2 miljoen mensen in leven, van wie zo’n 20% 

psychische dan wel lichamelijke schade heft opgelopen. Deze 

kunnen ook gebruik maken van de speciale 

oorlogsgetroffenenwetgeving.
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• Tip 2: verdiep je als ‘kaaskop’ hulpverlener een beetje in de Indische 

geschiedenis van vooral de periode 1942-1950, laat deze kennis 

voorzichtig blijken in het gesprek met een Indische of Molukse 

oudere, dan heb je al een halve wereld met hen gewonnen.

• Tip 3: kom je in gesprek met een Indische of Molukse oudere niet 

goed achter de hulpvraag die speelt: dan even Stichting Pelita

bellen. Dan staan wij je graag bij met raad & daad in het belang van 

de cliënt.
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In de afgelopen vijf jaar hebben we bij Stichting Pelita geconstateerd, 

met het stijgen van de leeftijd binnen onze primaire doelgroep van 

Indische en Molukse ouderen, dat er steeds minder aanspraak wordt 

gedaan op de oorlogsgetroffenenwetgeving en doorverwijzing naar 

gespecialiseerde hulpverlening. In plaats daarvan werden en 

worden steeds meer zorghulpvragen gesteld, zowel toenemend in 

aantal als in complexiteit.
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En daar zat & zit direct de angel in dit zorgverhaal: de Indische en 

Molukse doelgroep mist vrijwel volledig de ‘Brug naar zorg’. 

WMO/WLZ: nooit van gehoord/veel te ingewikkeld. Cliëntondersteuning 

vanuit de gemeente: nooit van gehoord, of ‘die snappen ons toch niet’. 

Hoe vraag je zorg aan, waar moet je zijn, geen idee. Theo Boiten heeft 

op Pelita Netwerkdagen in 2016/17 vanuit 18 Indische en Molukse 

ouderen organisaties in Noord Nederland vrijwel unaniem te horen 

gekregen dat deze organisaties, en de ouderen, de weg in het 

Nederlandse zorglandschap niet wist te bewandelen. En stelden 

daarbij de vraag: ‘Pelita, ontwikkel voor ons een effectief instrument om 

dit op te lossen, zodat onze ouderen wél de zorg krijgen die zij nodig 

hebben’.



Stichting Pelita

Zo is de kiem gelegd van de huidige Pelita contextgebonden en 

cultuursensitieve cliëntondersteuning. In 2018 heb ik in Noord Nederland 

een succesvolle pilot ontwikkeld, en vanaf 2019 is Stichting Pelita een 

landelijk project onafhankelijke cliëntondersteuning WMO gaan draaien. 

Idealiter wordt dit uitgevoerd door vrijwilligers (2e/3e generatie) uit de 

doelgroep zelf (vaak met een werkverleden in de zorg en/of hierin 

bijgeschoold), die het context gebondene en cultuursensitieve van de 

doelgroep nog veelal in zich dragen en daardoor laagdrempelig contact 

kunnen leggen en goed de zorg hulpvraag kunnen uitvragen. 

Vindplaatsen voor onze cliëntondersteuning: meestal 

doelgroepbijeenkomsten (kumpulans, lotgenoten bijeenkomsten, Indische

eettafels).Hier organiseren we vanuit Stichting Pelita laagdrempelige 

inloopspreekuren.
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Zo hopen we ook dat de basis kennis over het zorgdomein/primair de 

WMO ingebed raakt binnen de Indische en Molukse migranten 

gemeenschappen en zij uiteindelijk zelfstandig en vanzelfsprekend de 

zorg in Nederland kunnen vinden die zij nodig hebben.

Dat is ook een tip voor de ‘Brug naar zorg’ voor andere migranten 

ouderen doelgroepen: bedien ze op deze manier laagdrempelig vanuit 

de doelgroepbijeenkomsten en met vrijwilligers gerecruteerd uit deze 

doelgroepen zelf!
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De twee meest gestelde zorg hulpvragen vanuit de Pelita doelgroep 

zijn: zelfredzaamheid in huishouding weg (=aanvraag HHH WMO) en 

mobiliteit sterk beperkt (=aanvraag regio taxipas & aansluitend 

Valyspas). Daarmee kunnen de ouderen fatsoenlijk zelfstandig blijven 

wonen en zakken ze niet in de eenzaamheid weg maar blijven sociaal 

mobiel.
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De Pelita cliëntondersteuning was goed op koers tot de uitbraak van 

Corona –daardoor hebben we dit jaar zo’n 50% minder zorg 

aanvraagtrajecten kunnen realiseren dan geraamd.
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Tot slot een aandachtspunt: Stichting Pelita wordt door onze doelgroep 

nog niet breed en direct geassocieerd met ‘zorg’ en ‘zorg 

aanvraagbegeleiding’, maar nog steeds meer 

met oorlogsgetroffenenwetgeving en doorverwijzing naar 

gespecialiseerd maatschappelijk werk. Hierin zullen we nog een extra 

inspanning moeten verrichten om de aangeboden ‘Brug naar Zorg’ 

goed te doen landen in de doelgroep.

Lukt dat, dan blijven we aansluiting houden in de ondersteuning van de 

primaire zorgbehoeftes van onze steeds ouder wordende doelgroep.
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DANK U WEL!

Drs. Theo Boiten

Stichting Pelita buitendienstmedewerker, wetsrapporteur en regio 

coördinator Noord Nederland. t.boiten@pelita.nl

Bonnie Joosten

Stichting Pelita, programmamanager contextgebonden zorg. 

B.joosten@pelita.nl
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