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Notulen Plenaire vergadering Seniorenraad Amersfoort op 24 juni 2015 
 

Aanwezig:  de dames Van Aert, Van Es, Jonk, Lammers, Van Mourik (gemeente) en Vizir; 
de heren Asbreuk, Van Baggum, Van den Breul, Hooijer en Van Rooijen.  

Afwezig: de dames Van Hensbergen en Van der Laan; de heren Dorgelo, Lokhorst en 
Van der Pol 

Notulist: mevrouw Ladiges 
Gasten: SBSA (dames Arts en Verschuur) ANBO (mevrouw Schaap) 

 
 
1 en 2. Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter de heer Hooijer opent om 13.35 uur de vergadering met het melden van de 
verhinderingen, waarna de agenda ongewijzigd wordt vastgesteld.  
 
3. Mededelingen – er zijn geen bijzonderheden te melden. 
 
4.  Ontwikkelingen Wmo/Sociaal domein. 
Er is op 11 juni een bijeenkomst over de adviesstructuur geweest, waarbij zowel de heer 
Hooijer als de dames Jonk en Van der Laan namens het DB aanwezig waren. Ook de heer 
Van der Pol was aanwezig. Het nieuwe model is nog niet uitgekristalliseerd. Daarom komt op 
8 juli de kerngroep weer bijeen. Aangezien van het DB alleen de heer Dorgelo dan 
beschikbaar is, zal de heer Hooijer hem per e-mail verzoeken als vervanger op te treden.  
 
Over de bijeenkomst over gezamenlijke inkoop van zorg d.d. 17 juni meldt de heer Hooijer 
dat het merendeel van de gemeenten geen zodanige schaal heeft, dat de inkoop zelfstandig 
kan worden gedaan. Na de opheffing van het Sb|G zijn nieuwe afspraken gemaakt waarbij 
de gemeenten gezamenlijk zorg inkopen voor het sociaal domein. Niet alle gemeenten zullen 
het zelfde pakket afnemen, door kleine verschillen bijv. in de jeugdzorg. Er is afgesproken 
om deze vorm van inkoop eind 2015 te evalueren en op basis daarvan nieuwe afspraken te 
maken voor 2017. In 2016 worden de afspraken van 2015 verlengd. 
 
5. Themaonderwerp LHBT problematiek / door Gon Teunissen 
Na een korte introductie legt mevrouw Teunissen de LHBT problematiek uit. Als voorbeeld 
stelt zij het uitreiken van ‘De Roze Loper’ aan alle zorgcentra in de gemeente Utrecht. De 
gemeente leverde hieraan een positieve bijdrage en heeft contacten met de centra gelegd. 
Roze50plus behartigt de belangen van roze ouderen en uit hoofde van die groep spreekt 
mevrouw Teunissen met diverse zorgcentra. Helaas moet zij constateren dat dit in 
Amersfoort nog niet veel bijval krijgt. 
Desgevraagd legt zij uit dat roze ouderen in hun jonge jaren een lange tijd nodig hebben 
gehad om met hun geaardheid voor de dag te komen, geaccepteerd te worden en vrij 
daarnaar te kunnen leven, maar op het moment dat zij als bewoner in een zorgcentrum 
belanden, worden zij teruggeworpen op de normen van hun jonge jaren. De meesten voelen 
zich gediscrimineerd en zijn te kwetsbaar om het aan de orde te stellen, reden waarom er 
het zwijgen toe wordt gedaan: dus “weer in de kast”! 
De Roze Loper staat voor een homovriendelijke beleid in een zorgcentrum. Men kan dit 
certificaat aanvragen via de website van Roze Zorg (www.rozezorg.nl) door het invullen van 
een vragenlijst. Als dit positief wordt beoordeeld volgt daarna ter plaatse een scan van het 
beleid, tolerantiegedrag (gesprek met de directie, personeel en bewoners) en van de 
veiligheid, klachtenregeling e.d.. Zij stelt dat in een centrum met zo’n certificaat de roze 
ouderen zichzelf kunnen zijn en dat zij zich – als er iets negatiefs gebeurt – tot iemand 
kunnen wenden met hun klacht.  
Mevrouw Lammers merkt op dat medewerkers die in de gezondheid- en ouderenzorg 
werkzaam zijn weten dat zij met een speciale groep van doen hebben. Dan mag je er toch 
vanuit gaan dat dit met respect voor deze mensen gebeurt? Belangrijk is daarom hoe de 
sfeer in het huis is, maar Roze Zorg geeft ook voorlichting aan jongeren, bijv. bij het ROC, 

http://www.rozezorg.nl/
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reageert mevrouw Teunissen. Ook minderheden als allochtonen, of niet-christenen, ontberen 
ervaringen met andere geaardheid, wordt opgemerkt.  
Mevrouw Van Aert benadrukt dat het heel belangrijk is hoe de sfeer in het huis is, hoe de 
mensen met elkaar omgaan en dat openheid en respect voor elkaar zeer belangrijke 
factoren zijn.  
Heel belangrijk is ook hoe de mensen benaderd worden, agressief of op een aimabele 
manier, merkt de heer Van Baggum op, dus met alleen een papieren beleid wordt er niets 
bereikt. Het moet bespreekbaar zijn met de bewoners en het personeel. Als de directie 
respect heeft voor de medewerkers en dat ook uitdraagt, dan zullen de medewerkers dat ook 
zien.  
Het zou ook prettig zijn wanneer gelijkgestemden als groepje bij elkaar kunnen zitten, merkt 
mevrouw Teunissen op. In dit geval gaat het om een groepje van gelijke geaardheid. Na een 
identiteitscrisis heb je andere mensen nodig waarmee je ervaringen kunt uitwisselen. Het 
proces is geen sine cure, stelt mevrouw Van Aert. We moeten daarom niet onderschatten 
wat het is om die strijd op je oude dag weer aan te moeten gaan. Bij allochtone vrouwen 
kwam het aspect van uitgestoten worden door familie naar voren, tijdens een vorig jaar 
gehouden bijeenkomst, laat mevrouw Teunissen weten. Dit is een extra punt van aandacht 
voor roze ouderen.  
Nogmaals, in Amersfoort is het tot nu toe niet gelukt om verder te komen dan een gesprek 
met de directie. Er moet dus nog veel gebeuren. Wel staat verpleeghuis Birkhoven op de 
nominatie om de Roze Loper te krijgen. Als dat positief wordt afgerond, dan verwacht 
mevrouw Teunissen dat dit meer navolging zal krijgen. 
Wanneer je wordt opgevoed met een normen- en waardenpatroon en later ontdekt dat je niet 
helemaal in dat waardenpatroon past, dan is dat lastig, aldus de heer Hooijer die concludeert 
dat het duidelijk is dat er nog veel aan emancipatiewerk te doen is; het gaat erom dat we 
kunnen zijn zoals we zijn. Hij sluit dit onderwerp af met een dankwoord aan mevrouw 
Teunissen. 
 
Ten slotte stelt hij voor om Arieke van Andel uit te nodigen voor de augustusvergadering om 
te praten over de beleidsnota ‘veilig thuis’ waarbij het o.a. over ouderenmishandeling gaat en 
dat past binnen het LHBT beleid, meent de heer Hooijer.  
Het themaonderwerp voor 23 september – vitaliteit – zal door Albert van de Wiel – internist – 
worden besproken, meldt hij. 
 

6.  Verslagen DB en commissies 
a) Het DB verslag van 13 mei 2015; het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.  
b) Verslag cie. W&Z d.d. 18 mei: wordt voor kennisgeving aangenomen met dank aan 

mevrouw Van der Laan voor het verslag. 
 
7. Lustrumcommissie SRA 
Aan de hand van het door de heer Hooijer opgestelde behandelvoorstel worden de vier 
vragen besproken. Allereerst complimenteert hij de lustrumcommissie met de inhoudelijke 
opzet van het symposium. Inzake de begroting stelt hij dat er in elk geval € 6.230,00 voor het 
lustrum beschikbaar is en dat het DB als budgethouder zal fungeren om een eventueel tekort 
te kunnen voorkomen. In dat licht zijn ook de offertes van de locatie gebaseerd op 120 
deelnemers en met elkaar vergeleken. De voorkeur gaat uit naar het auditorium in het 
Meander, dat goed bereikbaar is met het OV en ook in de winter toegankelijk zal zijn.  
De vergadering gaat unaniem akkoord met het voorstel. 
Het idee voor een jubileumboekje wordt door de raad positief ontvangen; aangezien het 
echter buiten de begroting valt, zal het DB op zoek gaan naar een sponsor. 
 
8. In- en uitgaande post 
De heer Hooijer wijst op de positieve reactie van de gemeente op de herbenoeming van de 
dames Jonk en Van der Laan, alsmede op het akkoord voor de opschorting van het aftreden 
van de voorzitter. De vergadering feliciteert de betrokkenen. 
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9.  Conceptverslag SRA 27-05-2015  
De notulen worden na een tekstuele wijzing (punt 3 – opmerking van mevrouw Van Mourik) 
goedgekeurd en vastgesteld. 
De actiepunten worden doorgenomen en zullen worden aangepast. Inzake punt 150422-03 
vraagt de heer Van Baggum mevrouw Jonk om het document van de heer Sleeuwenhoek 
inzake de woningmarkt aan het DB, SBSA en SRA door te sturen. 
 
10. Vakantierooster 
Mevrouw Van Aert meldt dat zij een aanvulling op het rooster aan de heer Dorgelo heeft 
gestuurd.   
 
11. Rondvraag   
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 
14. Sluiting 
Om 15.30 uur sluit de heer Hooijer de vergadering met dank aan alle aanwezigen voor hun 
inbreng.  


