
 

 

 

 

 

ACO Jaarverslag 2021 

 

1. Voorwoord 

 

In het voorgaande jaar heeft ACO een nieuwe doelstelling geformuleerd en haar werkwijze daarop 

aangepast. In samenhang daarmee is een nieuwe, hedendaagse website tot stand gebracht en is de 

communicatie versterkt door het ieder kwartaal uitgeven van een Nieuwsbrief. 

Het jaar 2021 is het jaar geweest om invulling te geven aan de nieuwe manier van werken. Dat is een 

geleidelijk groeiproces. Corona heeft een sterke impuls gegeven aan het digitaliseren van de 

communicatie. Ongetwijfeld zal het zo zijn dat personen die in het verleden graag geziene gasten 

waren tijdens onze bijeenkomsten hierdoor op afstand zijn geraakt. Wij hopen dat zodra fysieke 

bijeenkomsten mogelijk zijn hen weer te kunnen verwelkomen. 

Onze seniorenburgemeester, Corrie Huiding-Stomp, heeft zo goed als het ging met veel 

enthousiasme invulling gegeven aan haar rol voor de Utrechtse senioren. 

De beperkte ondersteuning die ACO ten dienste staat is aanleiding geweest om de bestedingen die 

uit dit budget worden gedaan tegen het licht te houden. Dit heeft geleid tot afspraken over 

normering van uren ondersteuning zodat zoveel mogelijk middelen beschikbaar zijn voor activiteiten. 

Uitvloeisel hiervan is dat een groter beroep moet worden gedaan op de leden van het bestuur bij het 

organiseren van activiteiten.  

De raadsverkiezingen van 16 maart 2022 hebben hun schaduw vooruitgeworpen. Als ACO hebben wij 

de politieke partijen voorstellen gedaan. Om de stem van senioren te versterken – hun aantal zal in 

de komende 15 jaar sterk toenemen – pleiten wij voor het tot stand brengen van een 

samenwerkingsverband van seniorenorganisaties en het benoemen van een kwartiermaker die tot 

taak krijgt dit proces te organiseren. In ’s-Gravenhage is met een dergelijk samenwerkingsverband 

vele jaren ervaring.  Dit kan als voorbeeld dienen. Tegen deze achtergrond voeren COSBO en ACO 

onderling verkennende gesprekken. 

Het jaar 2021 heeft ondanks de beperkingen die corona met zich meebracht toch veel positiefs 

gebracht. Het is goed om te zien hoe ACO en samenwerkingspartners de flexibiliteit tonen om hun 

activiteiten voort te zetten. 
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2. Bestuur 

Medio 2022 is mevrouw Therese van den Hurk toegetreden tot ons bestuur. Een belangrijke 

versterking vanwege de kennis die zij inbrengt op het gebied van ouderenzorg, voorzieningen voor 

senioren, de problematiek van dementie en de arbeidsmarkt in deze branche. 

Het bestuur bestaat eind 2021 uit de volgende personen: 

- Christa Tydeman, voorzitter 

- Therese van den Hurk, vicevoorzitter 

- Marianne Coopmans, secretaris (tevens voorzitter van de MNU Werkgroep Wonen) 

- Jacques Blommendaal, PR, Communicatie en Organisatie 

Er is een vacature voor de functie van penningmeester. Deze wordt op had hoc basis waargenomen 

door Jacques Blommendaal. 

Corrie Huiding- Stomp vervult als seniorenburgemeester een belangrijke adviserende rol. 

 

3. Doelstelling, werkwijze, organisatie en communicatie 

 

3.1 Doelstelling 

In 2020 heeft ACO gekozen voor een nieuwe doelstelling: ‘Het bieden van een platform voor 

senioren, organisaties die actief zijn voor senioren, ambtenaren en deskundigen met als doel 

ervaringen uit te wisselen, initiatieven te delen en onderwerpen te agenderen die van belang zijn voor 

senioren in Utrecht’. 

3.2 Werkwijze 

De werkwijze van ACO is toegesneden op de geformuleerde doelstelling. ACO zal in de komende 

jaren jaarlijks 4 themabijeenkomsten organiseren over onderwerpen die voor senioren in Utrecht 

van groot belang zijn. Daarnaast is er in de maand december een symposium.  

Gewerkt wordt aan de hand van een model in de vorm van een driehoek dat beoogt meerdere 

aspecten van een bepaald onderwerp te belichten: 

• Resultaten van onderzoeken onder senioren over specifieke thema’s, bijvoorbeeld 

fietsmobiliteit, digitalisering, wonen, gezondheid, ruimtelijke kwaliteit. Deze onderwerpen 

kunnen variëren afhankelijk van actualiteit. 

• Kennis van experts op aandachtgebieden, bij voorkeur toegespitst op de Utrechtse situatie.  

• Beleid van gemeente en andere organisaties en hun rol en mogelijkheden om gesignaleerde 

ontwikkelingen en vraagstukken aan te pakken. 

 



 

 

 

3.3 Organisatie 

ACO is een kleine vrijwilligersorganisatie van personen die bijzondere belangstelling hebben voor 

vraagstukken waarmee senioren in het Utrechtse te maken hebben. De stichting PK levert 

administratieve ondersteuning en verzorgt de financiële administratie en verslaglegging.   

 

3.4 Communicatie 

De communicatie vanuit ACO is volledig gedigitaliseerd. Het hart wordt gevormd door de vorig jaar 

tot stand gebrachte website www.ACO-Utrecht.nl. De overzichtelijke opzet en dynamische uitstraling 

nodigen uit tot het raadplegen van deze website. Het zal nog veel energie vergen om deze website 

uit te laten groeien tot een belangrijk bron van informatie voor senioren in Utrecht. De website is in 

opzet en techniek hierop voorbereid. 

Nieuw is de Nieuwsbrief die in december 2020 is geïntroduceerd en waarvan er in 2021 vier zijn 

verschenen. De Nieuwsbrief verschijnt aan het einde van ieder kwartaal en verder afhankelijk van 

actualiteit. De Nieuwsbrief is een aanvulling op de website. 

Uitnodigingen voor themabijeenkomsten worden ook nog per mail verzonden aan personen en 

instanties. Vanzelfsprekend binnen het kader van de privacywetgeving.  

 

4. Themabijeenkomsten 

Door alle coronamaatregelen zag het er aanvankelijk naar uit dat het organiseren van 

themabijeenkomsten op de lange baan zou moeten worden geschoven. Fysiek bijeenkomen, dat 

voor veel senioren toch de meest aansprekende vorm is, was nauwelijks mogelijk.  

Omdat een langdurige ‘radiostilte’ het gevaar in zich houdt dat ACO uit het zicht zou geraken – ‘Uit 

het oog, uit het hart’ zoals een Nederlands gezegde luidt – heeft het bestuur besloten de stap te 

zetten naar themabijeenkomsten in digitale vorm. Dat hieraan beperkingen zijn verbonden was al 

snel duidelijk: een maximum van 25 deelnemers per bijeenkomst. Deze werkwijze beperkt ook de 

gebruikelijke dynamiek die er tijdens een fysieke bijeenkomst is, terwijl een flink deel van de 

gebruikelijke deelnemers ook afhaakt.  

De volgende themabijeenkomsten hebben plaatsgevonden: 

 

Senioren en digitalisering 

Op 31 maart 2021 heeft Sophia ten Bruggencate een presentatie gegeven over haar onderzoek naar 

de wijze waarop ‘digitalisering van overheidsdiensten’ doorwerkt naar senioren. De gebruikte 

testcase ‘Mentimeter’ tijdens de themabijeenkomst is een goed voorbeeld hoe senioren reageren: 

hoe ga je als senior om met de digitaliserende samenleving en meer specifiek de digitaliserende 

overheid. Welke suggesties zijn er voor verbetering?  

Voor de samenvatting van deze themabijeenkomst wordt verwezen naar www.aco-utrecht.nl, klik 

HIER voor de samenvatting.  

 

 

 

 

http://www.aco-utrecht.nl/
https://www.aco-utrecht.nl/wp-content/uploads/210331-ACO-Samenvatting-Themabijeenkomst-31-maart-2021.pdf


 

 

 

 

Wonen en Zorg voor Ouderen op de politieke agenda 

Een levendige en inspirerende bijeenkomst op 29 september in de Raadszaal georganiseerd door alle 

in het Maatschappelijk Netwerk Utrecht (MNU) samenwerkende organisaties. De organisatie was in 

handen van de Werkgroep Wonen van het MNU, waarvan ACO voorzitter is.   

Met de bijeenkomst wilde de Werkgroep bereiken dat de Kopgroep ‘Een t(h)huis voor ouderen’ meer 

vaart zou gaan zetten achter de vaststelling van het door de gemeente toegezegde plan van aanpak 

voor wonen en zorg. In de Kopgroep zijn naast de gemeente alle betrokken partijen 

vertegenwoordigd, zoals: woningcorporaties, zorginstellingen, ontwikkelaars en de zorgverzekeraar.  

De themabijeenkomst, onder leiding van bekende Utrechter Cees Grimbergen, werd een succes. Er 

was veel belangstelling en de deelnemers voerden een pittig debat met de aanwezige raadsleden. De 

discussie resulteerde in een aantal conclusies, die er niet om liegen. Klik HIER voor het verslag welke 

op www.maatschappelijknetwerkutrecht.nl te vinden is. 

Eind 2021 werd de laatste hand gelegd aan het plan van aanpak van de Kopgroep. De vaststelling en 

ondertekening van het plan zal in maart 2022 plaatsvinden.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.maatschappelijknetwerkutrecht.nl/wp-content/uploads/210929-MNU-themabijeenkomst-MNU-Werkgroep-Wonen_MS-003-002-DEFINITIEVE-VERSIE.pdf


 

 

 

De fietsende senior 

  

Fietsen draagt bij aan een gezonde manier van leven. Toch zijn 

er veel senioren die de fiets laten staan. Soms omdat het niet 

meer kan, maar ook door andere oorzaken. Deze 

themabijeenkomst heeft als doel na te gaan wat senioren helpt 

of belemmert om te (blijven) fietsen. Samengewerkt wordt met 

de afdelingen Volksgezondheid en Mobiliteit van de gemeente 

Utrecht, Sport Utrecht en Fietsersbond/VVN. 

Vanwege de coronamaatregelen is besloten om deze themabijeenkomst van 24 november 2021 door 

te schuiven naar 20 april 2022. Meer informatie vindt u op www.aco-utrecht.nl, klik HIER.  

 

 

5. Symposium 

 

In 2022 viert Utrecht dat het 900 jaar terug stadsrechten heeft 

gekregen. Het symposium van 15 december 2021 is een goede 

gelegenheid om ook senioren te enthousiasmeren voor deze 

gebeurtenis.  Daartoe heeft ACO een bijzonder programma 

voorbereid: ‘Utrecht zonder Muren’. Dit programma is tot stand 

gekomen met medewerking van Het Archief Utrecht, Centraal 

Museum, mevrouw Patricia Wijntuin van de Universiteit 

Utrecht/Hogeschool Utrecht, de projectorganisatie Utrecht900jaar, 

ZIMIHC, Herman & de Braat en Stichting de duvel en z’n ouwe moer 

(‘Gekomen om te blijven’; www.Gekomenomteblijven.nl ). 

Als gevolg van de nieuwe lockdown medio december was het noodzakelijk om dit symposium door te 

schuiven naar 25 mei 2022, één week vóór de officiële start van de viering van 900jaar Utrecht. 

Het programma staat op onze website www.aco-utrecht.nl. Klik hier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luister naar mijn verhaal  

 

https://www.aco-utrecht.nl/de-fietsende-senior-2/
http://www.gekomenomteblijven.nl/
https://www.aco-utrecht.nl/agenda/themabijeenkomst-utrecht-zonder-muren/
https://www.gekomenomteblijven.nl/portretten/633-jacques/


 

 

 

 

 

 

 

6. Seniorenburgemeester 

 

In het afgelopen jaar heb ik tijdens iedere themabijeenkomst mijn reactie gegeven op het onderwerp 

dat besproken werd. Mijn reactie is ingegeven op wat ik hoor tijdens mijn gesprekken met senioren. 

Dat komt niet altijd overeen met wat onderzoeken, rapporten en deskundigen naar voren brengen. 

Juist hier ligt in mijn ogen de kracht van de seniorenburgemeester.  

Tijdens een van de bijeenkomsten waar ik voor werd uitgenodigd is intensief gesproken over hoe je 

Seniorenburgemeester kan worden, of je je hiervoor verkiesbaar kan stellen (antwoord: JA), hoe 

organisaties voor senioren en kerken meedoen (antwoord: te weinig) en op welke manier kennis kan 

worden genomen van themabijeenkomsten die ACO organiseert. Daaraan merk ik dat de 

belangstelling voor de rol van de Seniorenburgemeester groeiende is. Het is jammer dat corona al 

ruim twee jaar zoveel roet in het eten gooit. Het moet in mijn ogen mogelijk zijn om de bekendheid 

van de Seniorenburgemeester te vergroten. Om die reden heb ik toegezegd om mijn rol voorlopig 

voort te zetten.  

Ook word ik gebeld over schrijnende situaties. Dan doe ik mijn best om deze personen door te 

verwijzen naar instanties die behulpzaam kunnen zijn. Dit soort telefoontjes zie ik als een kreet dat 

het nodig is om senioren beter inzicht te geven in welke mogelijkheden er voor ondersteuning zijn. 

Meestal ziet men door de bomen het bos niet en internet is niet altijd behulpzaam. Hier ligt echt een 

taak voor de diensten verlenende organisaties en de gemeente om gezamenlijk dit vraagstuk aan te 

pakken.  

Een mooie gebeurtenis was mijn gesprek met de uitgeverij van de Grote Letter Boeken. Ter 

gelegenheid van de Nationale Ouderendag heeft deze uitgeverij 50 boeken geschonken aan het 

Bartholomeus Gasthuis. Een moment waar ik naar uit zie is de ontmoeting met de Fietsburgemeester 

om met elkaar in gesprek te gaan over fietsen en senioren tijdens de themabijeenkomst ‘De 

fietsende senior’. 

Hartelijke groet van Seniorenburgemeester Corrie Huiding-Stomp 

 

 

7. Samenwerking 

 

In de bijdrage van ACO ten behoeve van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen voor de 

raadsverkiezingen van 16 maart 2022 pleit ACO voor het versterken van de samenwerking tussen alle 

organisaties die in de weer zijn voor de Utrechtse senioren. Een goed voorbeeld is naar de mening 

van ACO hoe in ’s-Gravenhage deze samenwerking is opgezet. Alleen door de krachten te bundelen is 

het mogelijk om tot een geconcentreerde aandacht bij gemeente en andere instanties te komen voor 

onderwerpen die van groot belang zijn voor het sterk groeiend aantal senioren. Tegen deze 

achtergrond hebben ACO en COSBO de eerste stappen gezet om te verkennen hoe hun 

samenwerking kan worden uitgebouwd. 

        

 

===== 


