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1. INLEIDING
Voor u ligt het Jaarplan 2021 van ACO. Dit Jaarplan is het resultaat van een uitvoerige evaluatie van
het functioneren van ACO en de wens van het bestuur om ACO duidelijker te positioneren. Er zijn
scherpe keuzes gemaakt. Bekende elementen komen ook terug zoals de Themabijeenkomsten. Wel
in een volledig nieuw jasje gegoten. Het jaar 2021 zal veel energie vergen om de vernieuwing van
ACO bestuurlijk, organisatorisch, inhoudelijk en communicatief vorm te geven.
De huidige pandemie leidt er vanaf het voorjaar 2020 toe dat het niet mogelijk is om fysiek bijeen te
komen. Deze situatie kan ook in 2021 nog geruime tijd voortduren. Dat is zonder meer een
belemmering. Momenten van ontmoeting zijn essentieel voor informeel contact. Er is zeker ook een
positieve kant aan deze ‘nieuwe wereld’. De pandemie maakt duidelijk dat digitalisering ook voor
senioren van immens belang is in hun dagelijks leven. De wens van het bestuur is dat het beste van
beide werelden elkaar in 2021 gaan versterken.

2. VAN ADVIESCOMMISSIE NAAR PLATFORM
ACO is in 1990 opgericht met de opdracht om vanuit de ervaring en leefwereld van senioren – toen
nog aangeduid als ‘ouderen’- een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het seniorenbeleid in de
gemeente Utrecht en daartoe Burgemeester en Wethouders van Utrecht en organisaties die
verantwoordelijk zijn voor dit beleid gevraagd en ongevraagd te adviseren over alles wat het leven
van senioren raakt.
Er is een grote discrepantie tussen deze brede en alomvattende opdracht en het functioneren van
ACO als kleine vrijwilligersorganisatie met beperkte en uitsluitend administratieve ondersteuning. In
de afgelopen jaren is gebleken dat de complexe manier van werken afbrokkelt, steeds minder
functioneert en door ACO ook niet in de lucht te houden is. Het werkveld is sterk versnipperd en in
de loop van de jaren bepaald niet overzichtelijker geworden. De vraag kan worden gesteld in
hoeverre de vele organisaties die zich op senioren richten behoefte hebben aan adviezen van ACO.
Het bestuur is daarom op zoek gegaan naar een doelstelling en werkwijze die voor langere tijd
bestendig is, redeneert vanuit de wereld van senioren van nu en bijdraagt aan het agenderen en
oppakken van onderwerpen die senioren in Utrecht belangrijk vinden. Randvoorwaarde is dat de
nieuwe doelstelling en werkwijze past bij een kleine vrijwilligersorganisatie én tegelijk perspectief
biedt op een kwalitatieve verdiepingsslag.
De nieuwe werkwijze van ACO is gericht op het bijeen brengen en verbinden van senioren en
organisaties die voor senioren belangrijk zijn door hen een platform te bieden. De invalshoek is om
onderwerpen die senioren belangrijk vinden centraal te stellen en bij te dragen aan inspanningen van
senioren en organisaties om resultaten te bereiken vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid. Dit kan
ook leiden tot het uitbrengen van adviezen. Wanneer dit zo is kunnen per onderwerp afspraken
worden gemaakt op welke manier adviezen tot stand komen. Dat kan variëren van ad hoc
samenwerking tot en met het instellen van werkgroepen voor een bepaald onderwerp.
Wij denken dat met deze vernieuwde werkwijze en herziene doelstelling op een hedendaagse en
flexibele manier wordt bijgedragen aan de belangen van senioren in Utrecht.
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3. ACO ALS PLATFORM
3.1 Doelstelling
ACO transformeert zich in 2021 van een Adviesorgaan met een brede opdracht naar een Platform
voor vraagstukken van senioren in Utrecht met de volgende doelstelling:
“Het bieden van een Platform aan senioren, organisaties die actief zijn voor senioren, ambtenaren en
deskundigen met als doel ervaringen uit te wisselen, initiatieven te delen én onderwerpen te
agenderen die van belang zijn voor senioren in Utrecht”.

3.2 Werkwijze
De kern van het toekomstig functioneren van ACO bestaat uit het aan de orde stellen van
onderwerpen die voor senioren nu en in de toekomst van belang zijn met als invalshoek de
ervaringen/opvattingen van senioren zelf. Daartoe is het nodig dat er een Seniorenpanel tot stand
wordt gebracht. Dit panel moet een representatieve afspiegeling zijn van senioren in Utrecht. Het
panel wordt gebruikt om vraagstellingen aan senioren voor te leggen. Het is de bedoeling dat de
thema’s waarover bevraging plaats vindt worden verbonden aan de Themabijeenkomsten.
Deze themabijeenkomsten zijn de plek waar senioren, organisaties die actief zijn voor senioren en
beleidsmakers c.q. deskundigen met elkaar in gesprek te gaan, ervaringen uitwisselen, initiatieven
delen, onderwerpen agenderen en zo mogelijk en gewenst ook gezamenlijke initiatieven ontwikkelen
en afspraken maken. ACO is de verbindende factor. Het aantal themabijeenkomsten wordt
teruggebracht van 10 naar 5. Dit geeft ruimte om de themabijeenkomsten beter voor te bereiden en
een kwalitatieve verdiepingsslag te maken.
Schema: werkwijze ACO

Deze nieuwe doelstelling en werkwijze is tijdens een themabijeenkomst van 30 september met de
vaste kern van ACO besproken. De reacties waren zeer positief. De presentatie van deze
bijeenkomst, aangevuld met de gestelde vragen en reacties van het bestuur zijn als bijlage bij dit
Jaarplan gevoegd (Bijlage 1). Het bestuur heeft haar voornemens gedeeld met de wethouder
Maatschappelijke Ondersteuning c.a. (Brief dd. 5 november 2020, bijlage 2).
Ieder jaar in de maand december wordt er een Symposium gehouden. Het thema van het symposium
sluit aan bij de actualiteit in Utrecht. Zo zal het symposium van 2021 in het teken staan van de viering
van 900 jaar stadsrechten dat zal plaats vinden van 2 juni t/m 11 november 2022.
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3.3 Organisatie
De nieuwe doelstelling en werkwijze van ACO vraagt om ingrijpende organisatorische veranderingen.
Deze veranderingen hebben betrekking op het bestuur, de voorbereiding van de
themabijeenkomsten en het symposium, de communicatie en de samenwerking met derden.

Organisatie ACO

3.3.1 Bestuur
Bestuurlijke, organiserende en uitvoerende taken worden op dit moment alle gedaan door de
bestuursleden. Het bestuur vindt dit ongewenst en wil scheiding aanbrengen tussen haar rol als
bestuur en de voorbereiding/uitvoering van activiteiten (functiescheiding). Om dit te bewerkstelligen
wil het bestuur een Programmaraad tot stand brengen (zie 3.2.2). Een belangrijk bijkomend
voordeel is dat de werklast van vrijwilligers beter wordt verdeeld.
De nieuwe doelstelling en werkwijze vraagt ook om versterking van het bestuur. Het gaat om een
ander profiel van de voorzitter, het invullen van de reeds lang vacante functie van secretaris en een
bestuurslid die zich gaat richten op vraagstukken van mobiliteit van senioren (w.o. digitalisering).

3.3.2 Programmaraad
In de nieuwe opzet van ACO is de Programmaraad een cruciale schakel. De Programmaraad is
adviserend aan het bestuur (functiescheiding) en wordt belast met:
• Voorbereiden Jaarprogramma.
• Uitwerken Themabijeenkomsten.
• Organiseren Themabijeenkomsten.
• Voorbereiden Symposium.
• Organiseren Symposium.
• Organiseren Seniorenpanel.
• Communicatie over bijeenkomsten e.d.
In de eerste helft van 2021 wil het bestuur de Programmaraad tot stand brengen. De eerste stap
daartoe is het zoeken van een voorzitter die tevens de rol van Kwartiermaker op zich neemt.
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3.3.3 Communicatie
De nieuwe werkwijze vraagt om een website die hierop is toegesneden. Naast de inhoud betreft het
de vormgeving, het logo, e.d. Een statische website zoals de huidige is niet meer van deze tijd.
Een moderne website is vooral een communicatiemiddel. De nieuwe website zal een belangrijke
ondersteunende functie moeten vervullen voor het Seniorenplatform en het delen van de ervaringen
van de Seniorenburgemeester. Een dergelijke website tot stand brengen en onderhouden vraagt om
ondersteuning door een professionele organisatie. Dit geldt ook voor de redactie van de op de
website te plaatsen berichten.
In 2021 wil ACO vier keer een Nieuwsbrief uitbrengen. Dit is een nieuw communicatiemiddel voor
ACO. De Nieuwsbrief is bedoeld om belangstellenden op de hoogte te houden over alles wat ACO
doet, themabijeenkomsten aan te kondigen en aandacht te geven aan belangrijke ontwikkelingen in
de stad voor senioren. Andere organisaties zullen worden uitgenodigd hieraan mee te werken.

3.3.4 Samenwerking
De Platformfunctie van ACO is er juist op gericht om met andere organisaties samen te werken en
organisaties tot samenwerking te laten komen. Met name via de Themabijeenkomsten worden
andere organisaties gevraagd een actieve bijdrage te leveren. Te denken valt aan: Cosbo,
ouderenbonden, Beter Oud, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, wetenschap, woningcorporaties,
projectontwikkelaars en de gemeente(raad).

3.4 Seniorenburgemeester
Utrecht is niet alleen een stad met een historie van 2.000 jaar, maar ook een van de snelst groeiende
steden met de jongste bevolkingsopbouw van Nederland. Een historisch hart met de dynamiek van
de 21e eeuw.
Hier wonen ook veel senioren en dat worden er steeds meer. Naar verwachting verdubbelt het
aantal senioren in de komende twintig jaar. Veelal vitale senioren met een schat aan ervaring die
graag hun steentje bijdragen aan de Utrechtse samenleving. Maar ook senioren die meer aandacht
en zorg behoeven en het niet zonder hulp van andere Utrechters kunnen.
Het is tegen deze achtergrond dat ACO in 2019 het initiatief heeft genomen om juist in het jonge
Utrecht de eerste Seniorenburgemeester van Nederland te kiezen.
De seniorenburgemeester vervult drie functies:
1. Boegbeeld voor senioren.
2. Luisterend oor voor Utrechtse senioren.
3. Verbindende schakel met andere groepen in de samenleving.
In bijlage 3 wordt het werkprogramma van de seniorenburgemeester uitgewerkt.

3.5 Financiën
Om de ambities voor de toekomst te kunnen realiseren kan ACO niet zonder financiële middelen. Er
zijn investeringen nodig voor het Seniorenpanel, een nieuwe website en operationele kosten voor de
organisatie van Themabijeenkomsten indien de Raadszaal hiervoor niet meer beschikbaar is. De
Begroting 2021 is als bijlage aan dit Jaarplan toegevoegd.
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BIJLAGEN
1. Van Adviescommissie naar Platform voor vraagstukken van senioren in Utrecht
(transitiedocument).
2. Brief aan wethouder M. van Ooijen dd. 6 november 2020.
3. Seniorenburgemeester, werkprogramma 2021.
4. Begroting ACO 2021.
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Bijlage 1: Van Adviescommissie naar Platform voor vraagstukken van senioren in Utrecht
(transitiedocument).
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Bijlage 2: Brief aan wethouder M. van Ooijen dd. 6 november 2020.
Postadres:
E-Mail:
Telefoon:
Website:

Pieterskerkhof 17, 3512 JR Utrecht
aco@stichting-pk.nl
06 - 30 32 92 31
www.aco-utrecht.nl

Aan de heer van Ooijen, wethouder Maatschappelijke Ondersteuning, Welzijn c.a.
Stadskantoor
Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Onderwerp: ACO Nieuwe Stijl!

Utrecht, 6 november 2020

Bijlagen: 2

Geachte heer van Ooijen,

Tijdens het plezierige kennismakingsgesprek van 6 maart j.l. is onder meer gesproken over de rol van
ACO. In de afgelopen maanden hebben wij intensief stil gestaan bij de vraag hoe wij de toekomstige
rol en werkwijze van ACO willen invullen. Onlangs hebben wij onze plannen gepresenteerd tijdens
een themabijeenkomst. De reacties van de deelnemers waren zeer positief.
Met deze brief willen wij u informeren over onze op de toekomst gerichte, aangepaste, doelstelling
en werkwijze. Omdat er regelmatig contact is met leden van de commissie Mens en Samenleving
nemen wij de vrijheid hen ook te informeren door hen deze brief ter kennisname toe te zenden. In
de bijlage bij deze brief treft u onze (bijgestelde) presentatie voor de themabijeenkomst en de
begroting 2021 aan.

Achtergrond
ACO is in 1990 tot stand gekomen met de volgende opdracht: “De Adviescommissie heeft als doel
vanuit ervaringen en de leefwereld van ouderen een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het
ouderenbeleid in de gemeente Utrecht. Zij adviseert het college van Burgemeester en Wethouders
van de stad Utrecht gevraagd en ongevraagd over alles wat het leven van ouderen raakt. Daarnaast
adviseert ACO organisaties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het beleid”.
Om aan deze brede taakstelling uitwerking te geven is een ingewikkelde en gelaagde organisatie
gevormd met verbindingen naar organisaties van en voor senioren (“leden’’) en wijken (“wijk- en
buurtantennes”).
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De wereld van senioren is in deze dertig jaar sterk veranderd. De senioren van nu staan anders in het
leven dan de senioren van toen. Senioren worden niet alleen ouder, velen blijven gelukkig tot op
hoge leeftijd gezond, vitaal en maatschappelijk actief. Senioren van over twintig jaar zullen op hún
beurt ongetwijfeld andere keuzes maken dan de senioren van dit moment.
Met name in het afgelopen decennium is het werkveld voor senioren die zorg of maatschappelijke
ondersteuning nodig hebben er niet overzichtelijker op geworden. Traditionele voorzieningen als
verzorgingshuizen zijn verdwenen. Er gaapt een stevig gat tussen het verzorgingshuis van toen en het
verpleeghuis. De druk op thuiszorg is hoog. Door hun steeds hogere leeftijd is vereenzaming een
serieus onderwerp.
De demografische ontwikkeling van Utrecht laat in de komende twintig jaar een sterke stijging van
het aantal senioren zien: van ca. 36.000 op dit moment naar ca. 61.000 in 2040. Het aandeel van
senioren in de Utrechtse bevolking stijgt van ca. 10% naar ruim 13%. Dit vraagt om aandacht voor
huisvesting (beschikbaar, betaalbaar, aangepast), mobiliteit (breder dan alleen vervoer) en
voorzieningen (bereikbaar, beschikbaar).
De vraag die het bestuur van ACO zich heeft gesteld is of de dertig jaar oude doelstelling en de
daaraan verknoopte organisatievorm nog passend is.

Analyse
Er is een grote discrepantie tussen de brede en alomvattende doelstelling van ACO en het
functioneren als kleine vrijwilligersorganisatie met beperkte en uitsluitend administratieve
ondersteuning. Een ingewikkelde en gelaagde organisatie die in hoofdzaak is gebaseerd op de inzet
van vrijwilligers is niet meer van deze tijd en ook door het bestuur van ACO niet te onderhouden. In
de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat deze manier van werken afbrokkelt en niet meer
functioneert. Het veld is sterk versnipperd en in de loop van de jaren bepaald niet overzichtelijker
geworden. De vraag kan worden gesteld in hoeverre de vele organisaties die zich op senioren richten
– wij hebben een snelle inventarisatie gehouden en kwamen op meer dan 200 organisaties –
behoefte hebben aan adviezen van ACO.
Het bestuur is daarom op zoek gegaan naar een doelstelling en werkwijze die voor de toekomstig
bestendig is, redeneert vanuit de wereld van senioren van nu en kan bijdragen aan het agenderen en
oppakken van onderwerpen die voor de senioren in Utrecht belangrijk zijn.

ACO Nieuwe Stijl!
De nieuwe werkwijze van ACO is gericht op het bijeen brengen en verbinden van senioren en
organisaties die voor senioren belangrijk zijn door hen een platform te bieden. De invalshoek is om
onderwerpen die senioren belangrijk vinden aandacht te geven en bij te dragen aan gezamenlijke
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inspanningen om resultaten te bereiken vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid. Dit kan ook leiden
tot het uitbrengen van adviezen. Per onderwerp kunnen afspraken worden gemaakt op welke manier
adviezen tot stand komen. Dat kan variëren van ad hoc samenwerking tot en met het instellen van
werkgroepen voor een bepaald onderwerp (zie de werkgroep Wonen waaraan dor veel organisaties
voor senioren wordt deelgenomen). Wij denken dat met deze vernieuwde werkwijze en herziene
doelstelling op een hedendaagse manier en flexibele manier wordt bijgedragen aan de belangen van
senioren in Utrecht.
Realisatie
Het realiseren van ACO Nieuwe Stijl! vraagt om een flinke inspanning die het bestuur graag op zich
neemt. Wij lichten dit toe vanuit vier invalshoeken:
A. Bestuur
Versterking en verbreding van het bestuur is noodzakelijk. Het gaat om (vrijwillige) bestuursleden die
zicht hebben op Utrechtse senioren en de verbinding kunnen maken met thema’s als wonen en zorg,
mobiliteit, digitalisering en voorzieningen voor senioren. Het is gewenst dat bestuursleden in
algemene zin op de hoogte zijn of zich op de hoogte willen stellen van ontwikkelingen die voor
senioren belangrijk zijn. Bestuursleden maken op persoonlijke titel deel uit van het bestuur van ACO.
B. Organisatie
Voorbereiden en uitvoeren van het Jaarprogramma, de programmering van de (5)
themabijeenkomsten en het Symposium wordt de taak van de in te stellen Programmaraad die het
bestuur hierover adviseert. Met het instellen van de Programmaraad wil het bestuur de
aantrekkelijkheid van themabijeenkomsten en het Symposium kwalitatief versterken. Voor deze
Programmaraad wil het bestuur op korte termijn op zoek gaan naar een voorzitter die hiermee
ervaring heeft. Deze voorzitter zal worden gevraagd de rol van Kwartiermaker op zich te nemen en
leden te zoeken met kennis en ervaring (inhoud, organisatie en communicatie).
C. Communicatie
De huidige website voldoet al lange tijd niet meer. De inhoud stemt niet meer overeen met de
werkelijkheid en de website is in vormgeving niet meer van deze tijd. Dat betekent dat de website
volledig moet worden vernieuwd. De nieuwe website wordt ingezet als het enige
communicatiemiddel.
Het bestuur vraagt de gemeente medewerking bij het tot stand brengen van een Utrechts
Seniorenpanel (vgl. Bewonerspanel van de gemeente Utrecht, maar dan gericht op senioren). Doel
van dit panel is om thematisch te achterhalen wat er onder senioren leeft en de resultaten te
verbinden met de themabijeenkomsten. Door zicht te krijgen op ervaringen van senioren kunnen de
themabijeenkomsten een flinke verdiepingsslag krijgen en in sterkere mate dan thans het geval is
bijdragen aan het agenderen en oppakken van onderwerpen die door senioren belangrijk worden
gevonden.
De Seniorenburgemeester willen wij verbinden aan het Jaarprogramma door in overleg met de
Seniorenburgemeester een programma uit te werken. Hier ligt eveneens een belangrijke adviserende
taak voor de Programmaraad. Belangrijk is dat er afstemming plaats vindt met andere organisaties
van senioren.
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D. Middelen
Bijgevoegd hebben wij de begroting 2021. Om de vernieuwing van ACO te realiseren is de huidige
subsidie van Euro 20.000 ontoereikend en verzoeken uw medewerking om deze subsidie met Euro
10.000 te verhogen.

Wij kijken uit naar uw reactie en zouden het op prijs stellen hierover binnenkort met elkaar van
gedachten te wisselen.

Met vriendelijke groet,
Mevr. C. Tydeman, vicevoorzitter

===
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Bijlage 3: Seniorenburgemeester, werkprogramma 2021.

WERKPROGRAMMA SENIORENBURGEMEESTER 2021
De seniorenburgemeester vervult drie functies:
1. Boegbeeld voor senioren in Utrecht.
2. Luisterend oor voor Utrechtse senioren.
3. Verbindende schakel naar andere groepen in de Utrechtse samenleving.

Boegbeeld
•

•
•
•
•

‘Tour d’Utrecht’: hernieuwde kennismaking met Utrechtse organisaties zoals in
MNU participerende organisaties, Beter Oud, St. Alzheimer, verpleeghuizen,
woonzorgcentra, wijkbureaus, raadsfracties, burgemeester, wethouder.
Kaartenactie: de Tour d’Utrecht wordt aangekondigd met behulp van een hiervoor
ontworpen kaartje.
Maandelijkse column in Utrechtse periodiek zoals DUIC, wijkkranten e.d.
Openen van themabijeenkomsten, symposium en andere relevante evenementen.
Overleg met projectorganisatie voor de viering van 900 jaar Stadsrechten om
seniorenburgemeester rol te geven.

Luisterend oor
•
•
•

Maandelijks spreekuur instellen waar senioren terecht kunnen met hun verhalen,
ervaringen e.d. (signaleringsfunctie).
Met RTV-Utrecht verpleeghuizen en woonzorgcentra bezoeken.
Senioren die hun 40e, 50e of 60e huwelijksjaar vieren gezamenlijk met de ‘echte’
burgemeester feliciteren.

Verbindende schakel
•
•

Stimuleren van bezoeken aan stichting Student & Senior, vervolgonderwijs, sport e.d.
Plannen van periodieke werkbezoeken met de ‘echte’ burgemeester.

===
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Bijlage 4: Begroting ACO 2021

===
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