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1  Stichting Dienstencentrum Oud Burgeren Gasthuis (OBG)  
 
1.1  Zorg en diensten 

OBG verleent extramurale zorg en hulp, hoofdzakelijk aan cliënten in de 
naastgelegen 5 woongebouwen (207 woningen1).  De woongebouwen zijn 
eigendom van twee woningcorporaties, een vermogensstichting. 20 
woningen zijn privaat eigendom van cliënten.  In één van de 
woongebouwen zijn twee groepen Kleinschalig Wonen gerealiseerd, waar 
12 dementerende cliënten wonen.  
 
OBG voert diensten uit in de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet 
en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast wordt OBG 
gefinancierd vanuit de beleidsregel Zorginfrastructuur, de gemeente 
Nijmegen en privaat (huur ruimtes, bijdragen cliënten aan activiteiten etc).  
 
OBG heeft een Dienstencentrum met verschillende ruimtes, waaronder een  

OBG is een mooie 
tussenvorm tussen 
zelfstandig wonen in 
de wijk en het 
verpleeghuis. 
  
Door de unieke 
combinatie van 
wonen, zorg en 
welzijn kunnen 
mensen 
daadwerkelijk langer 
thuis blijven wonen.  

Grand Café, waar activiteiten plaatsvinden (zie bijlage). De activiteiten worden door OBG en anderen 
georganiseerd. OBG vervult al meer dan 20 jaar een wijkfunctie voor de omliggende buurten en 
wijken. 
 
Momenteel heeft OBG ruim 160 cliënten die zorg of hulp ontvangen. Daarnaast komen ruim 50 
cliënten per maand voor onze Dagbesteding en bezoeken ongeveer 500 cliënten OBG per week voor 
welzijn- of andere activiteiten.  OBG heeft 135 medewerkers in dienst (ongeveer 85 fte). 110 vaste 
vrijwilligers zijn verbonden aan OBG.  
 
1.2  Eigenheid van OBG 
OBG is een kleine, eigenzinnige organisatie die cliënten ondersteunt bij het zelfstandig leven tot op 
zeer hoge leeftijd door extramurale zorg2, hulp, woon-, en welzijnsdiensten.  OBG bestaat al 423 jaar 
en onze dienstencombinatie is zeldzaam:  OBG is dan ook een bijzondere eend in de bijt! 
75% van de cliënten van OBG die zorg ontvangen is ouder dan 80 jaar3, waarvan 20% zelfs ouder is 
dan 90. Het kan dus heel goed, lang zelfstandig thuis wonen, ondersteund door familie, 
mantelzorgers en ook professionals!  
 
1.3  Zorg in de Wet langdurige zorg (WLZ) 
Binnen de WLZ verleent OBG de diensten: Verpleging, Persoonlijke Verzorging, Begeleiding 
individueel en Dagbesteding. Het betreft ca 30 cliënten. Hoewel wij, vanuit onze profilering in het 
verleden, niet gecontracteerd zijn binnen de Wlz voor de functie Advies, Informatie en Voorlichting 
voeren wij deze functie wel uit. Slechts deels kunnen wij deze uren uit andere financieringsbronnen 
dekken. OBG levert deze functie, die volgens ons onontbeerlijk is voor onze cliënten, verder uit eigen 
middelen. Wanneer het levenseinde nadert en cliënten aangeven dat zij het liefste thuis willen 
blijven, begeleiden wij hen daarin. Uiteraard in goede samenwerking met familie en huisarts.  
 
  

                                           
1
 Op dit moment 3 woongebouwen met 170 woningen. Eind 2015 worden 2 woongebouwen met in totaal 37 

woningen opgeleverd. In totaal dus 207 woningen per januari 2016. 
2
 Zorg in het kader van de Wet Langdurige Zorg, de Zorgverzekeringswet en de Wet maatschappelijke 

ondersteuning 
3
 Peildatum 2014 
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2   Visie op kwaliteit 
 
2.1 Visie op kwaliteit 
OBG wil mensen ondersteunen bij het leven van hun eigen leven. Het document ‘Ouderen over 
ondersteuning en zorg’ 4 geeft op veel punten een weerspiegeling van de dagelijkse praktijk van de 
werkwijze van OBG. Het beeld dat in de inleiding geschetst wordt dat ‘ouderen  duidelijke ideeën 
hebben over de kwaliteit van de ondersteuning en zorg die zij nodig hebben, dat zij het belangrijk 
vinden dat deze positief bijdragen aan hun kwaliteit van leven en dat het daarbij niet alleen draait om 
medische zaken, maar ook om zo lang mogelijk het leven te leiden dat je gewend bent’ klinkt voor ons 
als een vanzelfsprekendheid. In de vraagstelling van het document wordt nadrukkelijk aandacht 
gevraagd voor  aandacht voor kwaliteit van wonen en welzijnsaspecten. Ook daarin heeft OBG in 
samenspraak met haar cliënten en omgeving voorzien door woon ondersteunende diensten5 te 
organiseren en door een groot en divers aanbod aan activiteiten voor onze oudere cliënten, maar 
ook voor andere wijkbewoners en stadgenoten, zie bijlage ‘Activiteiten OBG gerubriceerd naar 
doelgroep’. Jaarlijks wordt de prijs van de woonondersteunende diensten aan de cliëntenraad 
voorgelegd en na instemming van hen verhoogd.  
 
2.2  Hoe meer geluk hoe minder zorg 
Een gelukkig mens heeft minder (professionele) zorg nodig. Werken aan het geluksgevoel van 
mensen is, naast een mooie vervulling van het levenswerk van onze medewerkers, dus ook een 
goede weg om zorgkosten te verminderen. Wat is geluk? Het woordenboek Van Dale kent twee 
betekenissen toe aan ‘geluk’: 1) gunstige loop van omstandigheden; voorspoed, en 2) aangenaam 
gevoel van iemand die zich verheugt. De wetenschap richt zich vooral op de tweede betekenis van 
psychologisch welbevinden6 Volgens Ruut Veenhoven is geluk levensvoldoening: ‘de mate waarin 
een individu voldoening schept in zijn leven als geheel’7 .  Annette Custers8 zoomt verder in op onze 
doelgroep met haar onderzoek: volgens haar is de vervulling van drie psychologische behoeften: 
autonomie (keuzevrijheid hebben), verbondenheid (zich verbonden voelen), en competentie (zich 
bekwaam voelen) belangrijk voor mensen in verpleeghuizen. Ze stelt vast dat hoe meer deze drie 
behoeften zijn vervuld hoe minder ouderen last hebben van depressieve gevoelens en des te 
tevredener ze zijn over hun situatie.  
Ook de zelfstandig thuis wonende cliënten van OBG hebben door hun ouderdom te maken met 
(soms grote) teruggang in mogelijkheden. Daardoor komt het welbevinden en de drie peilers van 
gelukkig leven onder druk te staan.  
 
2.3  Klant in regie 
Wanneer cliënten de diensten van OBG inzetten in de juiste combinatie voor hen, kunnen zij zich 
autonoom, bekwaam en verbonden blijven voelen.  Het is daarbij belangrijk om zelf regie te kunnen 
blijven voeren over het eigen leven en de eigen keuzes te maken. Zelf kunnen bepalen hoe zaken 
verlopen geeft een gevoel van eigenwaarde, je mening telt. Jij doet ertoe!  
De rol van ons als zorgverlener is niet alleen uitvoerder van zorg, maar ook gids en 
informatieverschaffer  voor de oudere die daardoor goed geïnformeerde keuzes kan maken.  De rol 
van de mantelzorgers is daarin erg belangrijk. Wij kunnen ons nog verder ontwikkelen door ons beter 

                                           
4
 CSO, Zorgbelang Nederland, Pharos, 2013 

5
 Cliënten betalen een bijdrage hiervoor 

6
 Diener et al. 2009; Lyubomirsky 2008; Veenhoven 1984, 2000; Walburg 2008 

7
 Sturen op geluk 2012-13, Sociaal Cultureel Planbureau 

8
 Meer aandacht voor psychologische behoeften van verpleeghuisbewoners, promotieonderzoek  Annette 

Custers, 2013 
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bewust te zijn van de drie peilers en deze beter te verankeren in ons dagelijks werk. In ons voorstel 
hieronder wordt hierop nader ingegaan, maar het volgende voorbeeld  schetst de beoogde richting:  
 

Een medewerker van OBG heeft als taak om een cliënt te helpen douchen. Medewerkers kunnen cliënten 
autonomie geven door te vragen hoe een cliënt gedoucht wil worden; welke temperatuur moet het water 
hebben, welk doucheschuim wil de cliënt (vandaag) gebruiken etc. De medewerker kan de cliënt zich verbonden 
laten voelen door te praten over de belevingswereld van de cliënt (activiteiten? actuele familiekwesties?) en 
hem zichzelf laten zijn met zijn (eigen)aardigheden. De medewerker kan het gevoel van adequaat zijn 
versterken door de cliënt te laten doen wat hij kan of hij (een beetje) goed in is. Meestal kunnen mensen hun 
eigen gezicht en delen van de voorzijde van het lichaam wel wassen. Dat overnemen, uit bijvoorbeeld oogpunt 
van snelheid, staat gelijk aan het verminderen van het gevoel bekwaamheid bij de cliënt.    

 
2.4  Extramuraal ondersteunt respect  
Een van de kernwaarden van medewerkers van OBG is respect. Wij respecteren de manier van leven 
en de keuzes die de cliënt daarin maakt, de cliënt heeft de regie over het eigen leven. Dát beseffen is 
makkelijker voor een medewerker van OBG, omdat wij alleen extramurale zorg leveren. Wij werken 
letterlijk bij de cliënt thuis. Daar gelden zijn/haar regels en gewoonten. Onze medewerkers zijn zich 
daarvan bewust, enerzijds omdat respect voor de keuzes van de cliënt (zelfregie) al jaren onderdeel 
uitmaakt van onze visie en ook omdat zij dagelijks letterlijk door de voordeur bij de cliënt in zijn/haar 
leefwereld stappen.  Feitelijk geldt deze gedachtegang ook in verpleeghuizen: het privé terrein van 
hun cliënten ís hun thuis. 
 
2.5  Autonomie, verbondenheid en bekwaamheid door activiteiten 
Deelnemen aan activiteiten met anderen is een prachtige manier om autonomie,  verbondenheid en 
bekwaamheid te ervaren. Dit geldt voor onze cliënten, maar ook voor de ruim 110 vaste vrijwilligers. 
Sommige van hen zijn cliënten die professionele zorg van ons krijgen en op andere momenten als 
vrijwilliger activiteiten voor anderen organiseren.  De kracht zit in de eigen keuzes die de cliënt 
maakt, men kiest wat bij hem of haar past.   
 
Wanneer je bij een groep hoort en samen activiteiten doet, dan kom je daarvoor je bed uit of van de 
bank af, je kleedt je ervoor, je wordt gemist als je er een keer niet bent en je kunt terugkijken op een 
gezellige activiteit die zonder jouw aanwezigheid anders zou zijn geweest. Het zorgt voor een gevoel 
van verbondenheid en ergens deel van uitmaken, ergens trots op kunnen zijn.  Het is spannend en 
leuk om te koersballen, klaverjassen, tafeltennissen of te schilderen. En het is helemaal fijn als je dat 
zelf bedacht en georganiseerd hebt, zoals de filosofieclub, luisteren naar muziek met een inleiding 
door de organisator, dansavonden of het seniorencollege.  
 

Het seniorencollege is bedacht door een cliënt en bestaat uit maandelijkse lezingen op HBO/wetenschappelijk 
niveau. Het wordt georganiseerd door de initiatiefneemster en enkele andere vrijwilligers. Ouderen uit heel 
Nijmegen die intellectueel uitgedaagd willen blijven komen erop af. OBG heeft het proces gefaciliteerd, onder 
andere door de ruimte om niet ter beschikking te stellen.  

 
Activiteiten hoeven niet allemaal groot of maandelijks terugkerend te zijn. De positieve effecten van 
verbondenheid en competentie treden ook al op bij kleine ‘diensten’ die men voor elkaar doet.  
 

Eén van onze huidige cliënten is trots op het feit dat hij anderen leert rijden in een scootmobiel. Hij heeft zijn 
eigen beperkingen geaccepteerd en helpt anderen daar nu bij. Hij ontleent er eigenwaarde en plezier aan om 
nieuwe gebruikers wegwijs te maken en zijn kennis en kunde in te zetten.  
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2.6  Context OBG ondersteunt de visie 
De combinatie van ondersteunende diensten op het gebied van welzijn, zorg , huishoudelijke hulp en 
wonen is uniek en mede bepalend voor het succes van zelfstandig thuis wonen met de diensten van 
OBG en samenwerkingspartners. Met de huisartsenpraktijk en de fysiotherapiepraktijk die in ons 
pand gevestigd zijn kunnen we al jaren uitstekend samenwerken vanuit de eigen disciplines voor 
gezamenlijke cliënten. De ruimtes van OBG worden ook door andere doelgroepen uit Nijmegen 
gebruikt. Daardoor is de maatschappij echt op loopafstand voor onze oudere cliënten. Onze oudere 
cliënten blijven op die manier in contact met anderen die ze normaliter, door bijvoorbeeld gebrek 
aan mobiliteit, niet zouden ontmoeten9. Op die manier kunnen we de visie om mensen langer thuis 
te laten wonen met behoud van eigen regie samen goed vormgeven. 
 
2.7 Klein dus meer gericht op samenwerking 
Juist omdat wij klein zijn, zijn wij ons er bewust van dat we samen meer kunnen bereiken dan alleen. 
Door samen te werken met het RIBW, Hobbycentrum, SWON het seniorennetwerk, 
woningcorporaties, cultuursensitieve zorginstellingen, verpleeghuizen, ziekenhuizen  en vele anderen 
kunnen we onze cliënten nog beter van dienst zijn. Wij zijn ons ervan bewust dat we niet alles zelf 
hoeven te kunnen om een goede gids of informatiebron voor onze cliënt te zijn.    
 
 

3  Voorstel: Langer thuis zonder verpleeghuis, 
‘Volle aandacht voor de wensen en behoeftes van onze cliënten’ 
 
3.1  Context OBG geschikt 
Naarmate we ouder worden wordt ons persoonlijk netwerk kleiner, door verhuizing, verminderde 
mobiliteit en wegvallen naasten. De medewerkers van OBG kunnen dit signaleren bij de cliënt en 
suggesties aandragen hoe mensen hun sociale netwerk weer kunnen uitbreiden.  OBG heeft alle 
mogelijkheden om cliënten goed te ondersteunen in hun eigen leven.  
 
Wij werken extramuraal, kunnen cliënten ondersteunen met diensten op het gebied van 
woonondersteuning, zorg, hulp en bieden welzijnsactiviteiten (niet alleen) voor ouderen. Daarnaast 
bieden wij veel Nijmegenaren zinvolle dagbesteding. Niet alleen ouderen maar ook vrijwilligers die 
wij op professionele wijze benaderen en aansturen, voelen zich bij OBG nuttig door de bijdrage die zij 
aan het welzijn anderen kunnen leveren. 
 
3.2  Bestuurlijke en organisatorische aspecten  
OBG heeft de kernwaarden betrokkenheid, respect en betrouwbaarheid. De kernwaarden blijven 
overeind in de verandering, maar kunnen meer focus en inhoud krijgen voor onze medewerkers.   
OBG heeft een goed functionerende Cliëntenraad (CR) en Ondernemingsraad (OR) 10die in 
samenwerking met de energieke bestuurder van OBG zorgen dat de inbreng van cliënten- 
respectievelijk medewerkers geborgd is. De Raad van Toezicht staat open voor vernieuwing en 
draagt op constructieve wijze bij door de bestuurder met raad en daad terzijde te staan. 
Tegelijkertijd worden de gescheiden rollen van toezichthouder en bestuur gerespecteerd. Het 
kernteam van OBG is klein en flexibel en speelt goed in op actuele ontwikkelingen. Wij zijn gewend 
om snel te schakelen.  
 

                                           
9
 Voorbeelden zijn de kerstmarkt, de Nijmeegse deeldag, het Vijverconcert, debatten en partijbijeenkomsten in 

het kader van gemeentelijke en landelijke verkiezingen en het Repaircafé.   
10

 Motto ondernemingsraad OBG: waarom moeilijk doen als het samen kan? 
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3.3  Doelstelling 
Het voorstel houdt in dat we de volgende uitdaging aangaan:  
 

bij alle diensten die we uitvoeren ons met volle aandacht 
te richten op de wensen en behoeftes van de cliënt. 

  
3.4  De doelstelling wordt uitgewerkt op 3 niveaus (individuele medewerker, organisatie en in 
samenwerking met de cliënt): 
1. De behoeftes zoals geformuleerd door Custers (zie hierboven) geven ons de focus die nodig is om 

onze medewerkers een leidraad te geven voor hun dagelijks handelen.  
Hierin staat het dagelijks handelen van de individuele medewerker centraal. De medewerkers 
hebben een goede basisvisie en houding, maar deze kan beter afgestemd worden op de 
behoeftes. Elementen die in de verbeterplannen meegenomen worden zijn:  
a) vergroten kennis en vaardigheden van medewerkers over belevingswereld en drijfveren van 
ouderen en hoe daarop te handelen  
b) de motivatie van de medewerker veranderen van ‘hoe kan ik op zo goed mogelijke wijze deze 
cliënt helpen opstaan en aankleden’ naar ‘hoe zorg ik ervoor dat deze cliënt zo goed mogelijk aan 
zijn dag kan beginnen?’  
c) cultuuromslag van ‘doen voor’ de cliënt naar ‘beleving van’ de cliënt   
d) hoe borgen we dit, zonder de administratieve lasten te verhogen? 
 

2. OBG kan effectiever zijn in haar dienstverlening door meer samenwerking tussen de verschillende 
disciplines (bijvoorbeeld huishouding, zorg en welzijn) en het betrekken van de cliënt daarin.  
Ook dit kan gerealiseerd worden vanuit onze volle aandacht voor de wensen en behoeftes van 
onze cliënt. Deze liggen immers op meerdere terreinen.  Hierin kunnen we ons richten zowel op 
het niveau van de individuele medewerker als ook op organisatieniveau. 
Elementen die in de verbeterplannen meegenomen worden zijn:  
a) vergroten kennis van medewerkers over de mogelijkheden voor de cliënt van OBG en haar 
samenwerkingspartners in de volle breedte (mogelijk door snuffelstages bij de andere 
disciplines). De samenwerking hierin met de volgende samenwerkingspartners ligt voor de hand: 
SWON het seniorennetwerk, het Hobbycentrum Nijmegen en RIBW   
b) de organisatie moet samenwerking tussen de verschillende disciplines actief stimuleren en 
faciliteren. Bijvoorbeeld door informatie beter beschikbaar te maken, opleidingsbudget te 
reserveren, faciliteren dat medewerkers in gesprek gaan met cliënten over de manier waarop zij 
zorg zouden willen ontvangen, personeelsbeleid aan te passen. Bijvoorbeeld: werving van 
mensen meer gericht op de competentie samenwerking    
c) Wij kunnen meer gebruik maken van alle mogelijkheden die OBG en samenwerkingpartners 
bieden, dat vergt niet alleen een cultuuromslag van onze collega’s, ook moeten zij op de hoogte 
zijn van die mogelijkheden om concreet hun informatiefunctie te kunnen vervullen.  
 

3. De cliënt krijgt nadrukkelijk een rol in het beantwoorden van de vraag HOE zij de zorg verleend 
willen hebben.   
a) Informatie krijgen van de cliënt over hoe hij de zorg verleend wil hebben kan bij het maken 
van het zorgleefplan, bij de tussentijdse evaluaties maar zou idealiter ook geïntegreerd moeten 
zijn in de dagelijkse zorgverlening. Medewerkers moeten daartoe toegerust moeten worden  
b) we willen de toekomstige cliënt gaan betrekken bij de visieontwikkeling over de zorgverlening. 
We zien een generatieshift waarbij de wensen van de toekomstige cliënten anders zijn dan die 
van onze huidige cliënten. Niet zozeer zorginhoudelijk, maar juist op de cliëntbeleving en 
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bejegening. De cliëntenraad heeft hierin een belangrijke spilfunctie. De manier van bevragen van 
de toekomstige cliënt moet nog (gezamenlijk) ontwikkeld worden. 

 
3.4  Plannen gezamenlijk uitwerken 
De werkwijze van OBG kenmerkt zich door samenwerking11. Daarvoor zal het kernteam van OBG met 
CR, OR en Raad van Toezicht, ieder vanuit de eigen rol, eind 2015 de plannen concretiseren tot 
projectplannen. Waar nodig wordt daarbij externe deskundigheid gezocht.  
 
3.5  Planning  
In 2015 richten we de organisatie anders in, zodat we de transitie bedrijfsmatig gezien verder 
implementeren en tegelijkertijd het hoofd kunnen bieden aan de bezuinigingen. Het is een proces 
wat de hele organisatie raakt en veel energie vraagt. Zodra de veranderingen geïmplementeerd zijn 
(planning eind 2015) starten we met de  
In 2016 ligt de focus op vergroten van kennis en vaardigheden van de medewerkers en het 
ontwikkelen van een gezamenlijk denkkader. In 2017 zal de focus liggen op verankeren van de 
opgedane ervaringen en borgen in de dagelijkse gang van zaken.  
 
3.6  Kennis delen 
Wij willen graag onze kennis en werkwijze delen met anderen. Wij staan ervoor open om in gesprek 
te gaan met andere zorginstellingen en te leren van elkaar.  
 
3.7  Kwaliteit van leven 
In ‘Ouderen over ondersteuning en zorg’ is het eerste speerpunt ‘Kwaliteit van leven’. Dat ouderen 
net als iedereen een zo goed/prettig mogelijk leven willen leiden, waarin het onderhouden van 
betekenisvolle relaties met anderen essentieel is12 is geheel juist!   
Op dit moment worden cliënten gericht bevraagd over hun mening over delen van de 
dienstverlening. In de CQ-meting wordt gevraagd naar de ervaringen met de zorgverlening. In onze 
eigen cliëntonderzoeken meten we cliënttevredenheid voor de woonondersteunende diensten en 
welzijnsdiensten. De cliënt kan ons straks via de zorgkaartNederland13 een totaaloordeel geven over 
hun ervaringen met OBG als geheel, daarin ligt het initiatief bij de cliënt. Wij denken dat het goed zou 
zijn de cliënt gericht te vragen naar zijn ervaring met het totaal aan dienstverlening:  
‘In hoeverre heeft OBG bijgedragen aan uw kwaliteit van leven’ is dan ook de belangrijkste vraag 
die OBG aan haar cliënten kan stellen.  
 
 
 
 
 
 
 

‘Mensen zullen vergeten wat je hebt gezegd, mensen zullen vergeten wat je hebt gedaan, maar mensen 
vergeten nooit welk gevoel je ze hebt gegeven’ 
Maya Angelou  

  

                                           
 
12

 Ouderen over ondersteuning en zorg, CSO, Zorgbelang Nederland, Pharos, 2013 
13

 Aanmelding OBG is gedaan en wordt momenteel verwerkt 
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Bijlage kerngegevens 
 
Naam:     Stichting Dienstencentrum Oud Burgeren Gasthuis 
   Professor Cornelissenstraat 2, 6524 PJ Nijmegen 
   024-327 92 79 
 
Bestuurder:   M.G. (Margje) Lubbers 
   m.lubbers@obg.nu 
   024-327 92 20  06-27 36 94 81    
 
Contactpersoon: K. (Koen) Berfelo 
   024-327 92 79 
   k.berfelo@obg.nu 
 
De visie op kwaliteit, aard van de zorg en overige gegevens die gevraagd worden van de OBG staan in 
het voorstel verwerkt. OBG heeft niet onder verscherpt toezicht gestaan.   
De bevindingen uit het rapport van de IGZ uit 2012 zijn opgepakt. Het rapport is daarmee naar onze 
mening niet meer actueel. Uiteraard kunnen wij het, als dit alsnog gewenst is, toezenden. 
 
De aanvraag voor deelname aan de zorgkaartNederland is gedaan en zal spoedig verwerkt zijn.  
 
Wij zijn bereid onze kennis te delen en daarover te communiceren. Ook staan wij in beginsel open 
voor onderzoek van kennisinstellingen. De voorwaarde daarvoor is dat uitvoering van ons werk 
daardoor niet in het gedrang mag komen. 
 
 
  

mailto:m.lubbers@obg.nu
mailto:k.berfelo@obg.nu
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Bijlage Gerubriceerd aanbod activiteiten OBG naar thema en doelgroep 
 

 Activiteit specifiek voor senioren 

 Activiteit voor en door “jong en oud” 

 Activiteit specifiek voor jongeren 

 
Creatief-Sport-Spel 

Waarom dit aanbod Beweging, spel en creativiteit verhoogt de kwaliteit van leven en het houdt je vitaal. Dit geldt zeker ook voor ouderen. Het draagt bij 
aan het optimaliseren van de betrokkenheid bij de wereld om hen heen en heeft een positieve invloed op het lichamelijk, geestelijk 
en sociaal functioneren.  

Doel Door middel van het aanbieden van motorische, ontspannende en sociale activiteiten de zelfredzaamheid van ouderen te 
bevorderen, de kwaliteit van leven te verhogen en het zelfstandig functioneren te verbeteren, zowel fysiek, mentaal als sociaal.  

Activiteiten georganiseerd 
door OBG,  
ingedeeld per subdomein  

Creatief Sport  Spel 

 Draadje-Praatje 

 Creatieve 
ochtend 
 

 Burgerlust; dansen 

 Bewegen op muziek 

 Tafeltennissen  

 Beweegtuin-groep  
 

 

 Sjoelen 

 Bingo 

 Bridgen 1x 

 Rummikub  
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Activiteiten georganiseerd 
door derden in OBG 

Creatief Sport  Spel 

 Naaien  Meer bewegen voor ouderen 

 Countrydansen 

 Bewegen op Muziek  

 Fitnessgroep 

 Schaken 

 Qigong lessen 

 Yoga 

 Tai Chi 

 Dans en Meditatie 

 Bridgen 2x 

 Rummikub  

 Klaverjassen  

 Koersballen 2x   
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Kunst-Cultuur-Muziek 
 

Waarom dit aanbod Cultuur- en kunsteducatie is belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling en de creativiteit. Dat geldt voor alle leeftijden. Het heeft 
een belangrijk positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen. 
 ‘Kunst kan alles in een ander perspectief zetten: je kunt actief zijn, plezier hebben, mensen ontmoeten, ontspannen, bewegen, 
nieuwe grenzen ontdekken. Cultuur verrijkt het leven en daagt uit om grenzen te verleggen.’ 

Doel Door middel van het aanbieden van culturele en kunstzinnige activiteiten de betrokkenheid van ouderen bij de samenleving 
stimuleren en zo hun gevoel van identiteit en eigenwaarde versterken. 

Activiteiten georganiseerd 
door OBG,  
ingedeeld per subdomein  

Muziek, Dans en Toneel Fotografie en Film Grafische 
vormgeving 

Beeldende kunst 

 OBG koor 

 Optocht gebr. Van 
Limburg festival 

 Carnavalsmiddag 

 Klassieke Luistermiddag 

 Liederentafel 

 Bewegen op Muziek 

 Vijverconcert 

 OBG Matinee 

 OBG cinema   Museumplus bus bezoek museum 

Activiteiten georganiseerd 
door derden in OBG 

Muziek, Dans en Toneel Fotografie en Film Grafische 
vormgeving 

Beeldende kunst 

 Openbare repetitie koor  

 Optredens dans- en 
basisscholen uit de wijk 
oa. Musical, Palmpasen 
optocht/liedjes zingen, 
dansoptreden   

 Videoclub 
(Hobbycentrum) 

  Tekenen  
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Kennis-Zingeving 
 

Waarom dit aanbod Met het ouder worden groeit ook bij velen de behoefte om te komen tot inzichten die zin geven aan het leven wat achter hen ligt 
maar ook aan wat er in deze fase nog gaat komen.  Ook hierin kunnen mensen elkaar veel te bieden hebben. Voor iedereen zal het 
accent anders liggen wat betreft religie, culturele achtergrond en levensbeschouwing maar juist daar zal een verdieping kunnen 
plaatsvinden van de eigen verworvenheden in de uitwisseling met anderen die dan kan plaats vinden. Met het doorbreken van dit 
isolement door het bieden van interessante lezingen, cursussen en activiteiten die het brein actief houden en de mogelijkheid 
bieden om gelijkgestemden te ontmoeten. 

Doel Door middel van het aanbieden van wetenschappelijk-, ontwikkelings- en zingevingsgerichte activiteiten, het geestelijk welzijn van 
ouderen bevorderen, de eigen regie stimuleren en levensvragen delen en verwerken. 

Activiteiten georganiseerd 
door OBG,  
ingedeeld per subdomein  

Historie, Natuur en  
Wetenschap  

Literatuur en Poëzie Filosofie Religie, Spiritualiteit en Reflectie 

 Krant voorlezen 

 Seniorencollege 

 Rondom Taal 

 Bibliotheek 

 Filosofieclub  Infomarkt Rondom het afscheid 

Activiteiten georganiseerd 
door derden in OBG 

Historie, Natuur en  
Wetenschap 

Literatuur en Poëzie Filosofie Religie, Spiritualiteit en Reflectie 

 Diverse 
afstudeeropdrachten en 
onderzoeken Universiteit 
en Hogeschool 

 Project (2014: 
Mariken van 
Nimwegen) 

  Kerkdienst (Eucharistie /Oecumenisch)  

 Alzheimercafé 

 COIL gespreksgroep  

 Tandance workshops 
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1.4 Overige activiteiten 
 

Waarom dit aanbod OBG heeft een sterke Maatschappelijke betrokkenheid. OBG wil investeren in een gezonde maatschappij en mensen, groeperingen 
en organisaties faciliteren die daar een bijdrage aan willen leveren of net dat extra steuntje of zetje in de rug kunnen gebruiken. 

Doel Door middel van het aanbieden van ruimte en/of expertiece, hulp en ondersteuning bieden aan initiatieven van jongeren en/of 
ouderen, om participatie in een gezonde samenleving te stimuleren en het gevoel van identiteit en eigenwaarde te versterken. 

Activiteiten georganiseerd door OBG,  
ingedeeld per subdomein  

Diversen 

 Vrijdagavondsoos 

 Weekmarkt 

 Intocht 4-daagse 

 Kerstmarkt  

 Kerstmaaltijd voor de wijk m.m.v. VWC en AZC Nijmegen 

 Verwendag 

 Rommelmarkt 

 Politiek debat 

 Flexwerkplek voor ZZP-ers 

Activiteiten georganiseerd door derden in OBG Diversen 

 Kleding Verkoop 

 Diapresentaties en lezingen 

 Repair café 

 Deeldag Nijmegen Oost 

 Vintage People  kledingmarkt 

 Politiek debat PVDA 

 “Met zonder werk” workshops 

 
 


