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Amsterdams Marokkaans 
Ouderen Platform 

AMOP
Het AMOP bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties in de stad en de 
stadsdelen. Ze zijn actief in Amsterdam. Deelname is kosteloos. 
Een algemene vergadering met alle leden van het platform komt 1x per 
3 maanden bijeen. Een kerngroep neemt initiatieven.

Achtergrond
In het onderzoek ‘Zorgen en Ervaringen van Turkse en Marokkaanse ouderen in Amsterdam’ (2020) kwam 
nog eens naar voren dat de problemen van deze ouderen speci�eke aandacht behoeven. De algemene 
aanpak werkt voor hen niet en komt niet tegemoet aan hun behoeften. Deze groep ouderen verkeert op 
meerdere fronten in een achterstandspositie. Aandacht voor de impact van uitsluiting en voor de vaak lage 
sociaaleconomische status, communicatie in de eigen taal en herkenning van de eigen culturele achtergrond 
is voor hen essentieel om toegang te krijgen tot de juiste hulpbronnen.  

Veel beleidsvorming en overleg over zorg en welzijn vindt plaats op niveau van de centrale stad, terwijl veel 
zelforganisaties juist op stadsdeelniveau zijn gevormd.
De meeste problemen overstijgen het stadsdeelniveau: voor de oplossing is vaak beleid beïnvloeding nodig 
op stadsniveau of zelfs landelijk. 
Dit platform wil de rol vervullen van het bundelen van krachten van de Marokkaanse ouderen in Amsterdam.
 
Wat doet dit platform?
Het platform wil de belangen behartigen van Marokkaanse ouderen door: 

• Informatie en kennis te bieden over bepaalde thema’s, zoals huisvesting (lift, traplift, cluster-
 woningen), toegankelijkheid van voorzieningen (dagbesteding en verpleeghuiszorg), etc.
• Netwerkvorming te stimuleren, zodat de organisaties elkaars standpunten en ervaringen 
 kunnen delen;
• Ervoor te zorgen dat de organisaties en individuen sterker staan in hun overleg met zorgaanbieders.
• Knelpunten te signaleren en hierover standpunten in te nemen richting beleidsmakers over 
 onderwerpen die het platform zelf belangrijk vindt of naar aanleiding van vragen van beleidsmakers.
• Een zorgloket te organiseren waar Marokkaanse ouderen in hun eigen taal terecht kunnen met 
 problemen op gebied van gezondheid en welzijn.
• Excursies organiseren langs zorginstellingen om kennis te maken met voorzieningen ouderenzorg.
• Voorlichtingscampagnes initiëren of deelnemen aan voorlichtingscampagnes van anderen 
 (bijvoorbeeld GGD Amsterdam rond coronavaccinatie).

   Visie van AMOP
   Ouderen met een (Marokkaanse) migratieachtergrond
   De wensen en behoeften, problemen en dilemma’s van ouderen die in Nederland 
   geboren zijn en ouderen die tijdens hun leven naar Nederland zijn verhuisd 
   komen voor het overgrote deel overeen. Alle ouderen willen graag oud worden in 
   een omgeving die voor hen herkenbaar is en bij hen past. 

   Deels echter zien wij in de groeperingen van oudere (Marokkaanse) migranten 
   speci�eke zaken die aandacht behoeven. We hebben al geconstateerd dat oudere 
   migranten ten opzichte van hun leeftijdgenoten van Nederlandse herkomst op 
   meerdere fronten in een achterstandspositie verkeren. En dat brengt mee dat hier 
   extra inspanningen noodzakelijk zijn om deze kwetsbare groep ouderen te 
   ondersteunen bij hun participatie in de Nederlandse samenleving. 
   Ons motto is: ‘Samen waar dat kan, apart waar dat (nog) nodig is’.

Bundeling van krachten
Binnen het AMOP zijn een aantal groepen oudere Marokkaanse migranten vertegenwoordigd, uit verschil-
lende stadsdelen, uit verschillende herkomstregio’s in Marokko, zowel mannen als vrouwen. Op hoofdlij-
nen komen hun belangen overeen. 

Tweezijdig proces
Ons ideaalbeeld is dat oudere migranten als volwaardige burgers mee kunnen doen in de Nederlandse 
samenleving, een gelijkwaardige positie innemen en volledige kennis van en toegang hebben tot de 
voorzieningen. Helaas is dat ideaalbeeld nog ver weg.

Zowel aan de kant van de oudere migranten als aan de kant van de Nederlandse samenleving is nog veel 
werk te verzetten. De oudere migranten en hun organisaties hebben ondersteuning nodig om zich 
voldoende toe te rusten om deel te nemen aan de maatschappij. De maatschappij moet ruimte geven 
voor de kracht en kwaliteit van alle burgers. Dit veranderingsproces is een tweezijdig proces.

De stem van de mensen zelf
Het AMOP wil een stedelijk podium zijn van de oudere Marokkaanse migranten zelf. 

Samenwerking
Samenwerking is voor ons een sleutelwoord. Het aangaan van bondgenootschappen en allianties vormt 
een essentieel onderdeel van het werk van het AMOP.
Bij de keuze van samenwerkingspartners en -projecten zullen naast overwegingen van strategische aard 
zaken als openheid, motivatie en geboden kansen leidend zijn.
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