Notulen Plenaire vergadering Seniorenraad Amersfoort
op 25 februari 2015
Aanwezig:

Afwezig:
Notulist:

de dames Van Aert, Van Es, Van Hensbergen, Van der Laan, Lammers, Van
Mourik (gemeente) en Vizir; de heren Asbreuk, Van den Breul, Dorgelo,
Hooijer, Van Rooijen en Van der Pol
dames en Jonk; de heren Van Baggum en Lokhorst
mevrouw Ladiges

1 en 2. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter de heer Hooijer opent om 13.35 uur de vergadering en stelt de agenda
ongewijzigd vast.
3.
Mededelingen
Samen met een afvaardiging van de cie. W&Z heeft de heer Hooijer een bijeenkomst
bijgewoond over HH (huishoudelijke hulp) en de verdeling van de “Van Rijn-gelden”. Dit
betreft een subsidie voor mantelzorgers. Hij is van mening dat het goed zou zijn wanneer er
een regeling komt voor respijtzorg, waarbij mantelzorgers deze zelf kunnen aanvragen. Maar
de regeling moet nog bedacht worden. Binnenkort komt er een peiling bij de gemeenteraad
over de manier waarop de gelden verdeeld moeten gaan worden (HH- toeslagregeling).
Desgevraagd zal mevrouw Van Mourik bij collega’s navraag doen of er een terugkoppeling
mogelijk is van de wijkbijeenkomsten (is er een algemene lijn, zijn er knelpunten
geconstateerd).
Naar aanleiding van een opmerking van mevrouw Vizir dat huisvestingsbureau de Alliantie
bewoners onaangekondigd bezoekt, stelt de heer Hooijer dat de commissie Wonen dit
verder zal onderzoeken.
4.
Valentijnsactie D66
Tijdens de D66 Valentijnsactie op 13 februari werd een stervormige kaars, gemaakt door
leerlingen van de Emmaschool, uitgereikt. Het was een buitengewoon geanimeerde
bijeenkomst, aldus de heer Hooijer.
5.
Ontwikkelingen Wmo/Sociaal domein
Op 4 maart a.s. vindt er een bijeenkomst in Hogeschool Utrecht plaats over de transitie zorg
voor ouderen, georganiseerd door 1e jaarstudenten. De heren Hooijer en Asbreuk zullen
daarbij aanwezig zijn.
Er is een uitnodiging ontvangen voor een seminar over de problematiek in de zorgsector, die
van 18-20 maart wordt gehouden in de Jaarbeurs te Utrecht. De heer Dorgelo heeft deze
naar de cie. W&Z doorgestuurd.
Themaonderwerpen 2015 – situatie Wmo met allochtonen door de heer Deniz
Özkali, projectleider Beweging3.0
Bij zijn introductie vertelt de heer Özkali dat hij 2 á 3 dagen per week bij Beweging 3.0 werkt
als projectleider en mental coach. In die hoedanigheid heeft hij een aantal jaren geleden een
project gestart voor oudere migranten, m.n. vrouwen, om deze meer te laten participeren in
dagbesteding. Er is gestart met twee groepen, een Turkse en een Marokkaanse groep. Dit
zijn de twee grootste groepen autochtone vrouwen, meldt de heer Özkali. De meeste
ouderen zijn in de jaren 60-70 als eerste generatie naar Nederland gekomen. Deze groep
heeft een taalachterstand en een andere cultuurachtergrond. Hij noemt daarbij een aantal
aandachtspunten:
 Er is onbekendheid met zorg voor ouderen. De eerste generatie is nu ca. 60 jaar.
Ook is er weinig ervaring met zorg voor ouderen.
 Deze groep ouderen is de snelst vergrijzende groep, ook de snelst dementerende
groep. Het gaat om duizenden mensen. Dementie is een groot probleem waarvoor
specifieke zorg en aanpak nodig is.
6.
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Mantelzorg: in de Turkse en Marokkaanse cultuur is het nog steeds gangbaar om
voor je ouders te zorgen. Dat is normaal. Die mantelzorgers hebben last van enorme
stress. Als je kijkt naar respijtzorg dan is het moeilijk om een plek (locatie/aanbod) die
aansluit bij je ouders te vinden.
Dat betekent dat het belangrijk is om bij communicatie met ouderen rekening te houden met
deze verschillende leefstijlen, stelt hij. Als voorbeeld noemt hij het keukentafelgesprek,
waarbij je ter accordering een handtekening moet zetten. Dit is lastig voor deze groep
ouderen. Zij zijn kwetsbaar door hun leeftijd, geschiedenis en sociale achtergrond. Zij missen
hun mondigheid tijdens het keukentafelgesprek. Bij communicatie is het daarom nodig dat ze
worden begeleid door mensen die niet alleen in staat zijn om zich in die persoon in te leven
(empathisch vermogen) maar ook kennis hebben van deze doelgroep, benadrukt hij.
Binnenkort komt er een derde, multiculturele, groep bij en wordt er met een mannengroep
gestart. Ook ligt het in de bedoeling om de komende maanden in het verpleeghuis Elizabeth
een groep voor dementerende, islamitische ouderen te starten.
Omdat we deze groep ouderen vanuit Beweging 3.0 minder goed bereiken, wordt hieraan nu
gewerkt, aldus de heer Özkali.
De door de heer Özkali geuite veronderstelling dat de indicatiestelling alleen door een
wijkverpleegkundige kan worden gedaan, terwijl de klant daartoe soms niet de mogelijkheid
heeft, wordt door mevrouw Van Es gepareerd met de mededeling dat de wijkteams dit
kunnen oplossen. Alles wat in het wijkteam gebeurt wordt met de andere disciplines binnen
dit wijkteam besproken. De verpleegkundige van het wijkteam kan dan de indicatiestelling
doen, aldus mevrouw Van Es.
Hij ziet het als een zeer belangrijke taak om vandaag aandacht te vragen voor deze groep en
uitleg te geven waarom deze groep zo kwetsbaar is, sluit de heer Özkali af.
7.
Themaonderwerpen 2015
Mevrouw Jonk heeft de bijeenkomst van 25 maart onder haar hoede. Mocht het niet lukken
op tijd een spreker hiervoor te vinden, dan is ruilen met het onderwerp van 22 april een optie.
8.
Vergaderschema 2015 – locatiewijziging
Er wordt geprobeerd om de commissies op een en dezelfde maandag te laten vergaderen,
zodat deze van de regentenkamer van het Pieter Bloklands Gasthuis gebruik kunnen maken.
Het DB behoudt de woensdag als vergaderdag en zal naar de Amershof verhuizen, indien
het in de Regentenkamer niet mogelijk is.
9.
Jaarverslag SRA 2014
De heer Dorgelo meldt dat hij de verslagen van de commissies en het voorwoord van de
voorzitter heeft ontvangen. De foto’s zijn gereed en hij zal zelf de overige tekstdelen
schrijven. Het concept jaarverslag zal daarna voor controle eerst naar het DB en daarna naar
de coördinatoren worden gestuurd. De deadline hiervoor is 13 maart. Daarna wordt het
gereed gemaakt voor de drukker, zodat het gedrukte jaarverslag tijdens de plenaire
vergadering van 25 maart gedrukt en wel op tafel ligt en voor 1 april kan worden verstuurd.
10. Jaarrekening/kascommissie
De kascommissie zal 25 maart bijeenkomen om de jaarrekening 2014 te controleren, meldt
de heer Hooijer.
11.
a)
b)

Verslagen DB en commissies
Het DB verslag van 14 januari 2015; na enkele tekstuele wijzigingen wordt het verslag
ter kennisgeving aangenomen.
Verslag cie. W&Z d.d. 26 01-2015: de tekstuele wijzigingen (o.a. punt 3, 6e regel
“algemeen gebruikelijk” > “algemeen”en “volgend jaar” > in 2017” worden ter harte
genomen. Het verslag wordt ter kennisgeving aangenomen. De opmerkingen over
SBSA zal naar het overleg op 11 maart worden meegenomen.
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12. Lustrumcommissie SRA
De lustrumcommissie zal 4 maart a.s. voor de eerste keer bijeenkomen, meldt mevrouw
Lammers, die de vergadering tegelijkertijd verzoekt om ideeën, tips, thema’s en andere
onderwerpen aan de commissie door te geven. Ter ondersteuning van de lustrumcommissie
is mevrouw Ladiges benoemd, voegt de heer Hooijer toe.
13.

In- en uitgaande post – geen opmerkingen

14. Conceptverslag SRA 28-01-2015
Het concept verslag wordt na tekstuele wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld. De actielijst
wordt doorgenomen en zal worden aangepast.
15. Rondvraag
Mevrouw van der Laan meldt dat de cie. W&Z heeft besloten de klachtenregelingen
volgende maand op agenda te zetten en vraagt derhalve mevrouw Van Mourik of zij kan
aangeven wie eventueel bij de behandeling van dit onderwerp aanwezig kan zijn. Aangezien
er in april een tweede RIB over dit onderwerp verschijnt, adviseert mevrouw Van Mourik haar
eerst deze RIB af te wachten, alvorens iemand uit te nodigen. Mevrouw Van der Laan zegt
dit toe.
De heer Van der Pol stelt de leden voor om een presentatie (al dan niet met rondleiding)
over OLV te gebruiken als onderdeel van de eindejaarsafsluiting. De lustrumcommissie zal
dit meenemen.
16. Sluiting
Om 16.40 uur sluit de heer Hooijer de vergadering met dank aan alle aanwezigen voor
zijn/haar inbreng.
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