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Ter inleiding
Er staat weer een nieuw jaar voor de deur. Platform ACO heeft zich bezonnen op haar
activiteiten in 2022. Een deel hiervan stond ook al in 2021 op het programma. Deze moesten
vanwege de geldende coronamaatregelen uitgesteld worden. Hieronder vindt u een overzicht
van de speerpunten en activiteiten voor het jaar 2022, en de middelen die we hiervoor
inzetten.

Speerpunten
Wij hebben de volgende speerpunten vastgesteld:
Kwaliteit van de zorg: het betreft met name het groeiende tekort aan zorgpersoneel in zowel
de thuiszorg als de zorg in een instelling. Het tekort groeit de komende jaren met de
vergrijzing. Dit tekort wordt daarnaast beïnvloed door de lage (financiële) waardering, het
dalende aantal mensen dat mantelzorg kan verlenen en onvoldoende
huisvestingsmogelijkheden voor zorgmedewerkers in de stad.
Wonen: tekort aan geschikte en betaalbare woningen (met en zonder zorg). Ondanks jaren
inspanning van de MNU Werkgroep Wonen, waarvan een ACO bestuurslid de voorzitter is,
groeit de vraag naar geschikte woonvormen alleen maar. Weliswaar zijn de gemeente en
betrokken bouwende partijen, dankzij een breed gedragen raadsmotie, bezig met het
bedenken van een aanpak, een zogenaamde Programma van Eisen, in de praktijk ontbreekt
vooralsnog de urgentie.
Mobiliteit: de mogelijkheden van senioren om zich te verplaatsen vragen permanent
aandacht. Redenen zijn de verdichting van de stad en de zogenaamde 10-minutenstad, met
als gevolg steeds minder parkeerplaatsen en toenemend gebruik van de fiets. Utrecht wordt
voller en voller, waardoor de veiligheid van senioren onder druk komt te staan. Dit vraagt om
veilige fiets- en looproutes alsook goed OV.
Digitalisering: onze samenleving digitaliseert snel. Dat geldt zowel voor de
informatievoorziening als voor het verlenen van zorg, de zogenaamde E-Health. Lang niet
alle senioren kunnen de digitalisering bijbenen. Dit vraagt om ondersteuning bij het aanleren
van digitale vaardigheden.

Activiteiten
Hiervoor genoemde speerpunten leiden tot verschillende activiteiten in 2022. Net als eerder
jaren staan er meerdere themabijeenkomsten op het programma. Vanwege de coronaomstandigheden kunnen we nog niet de exacte data aangeven. We hebben de volgende
thema’s gepland (onder voorbehoud) voor circa 4 à 5 themabijeenkomsten in 2022:

Eerste helft 2022
• De fietsende senior
• Utrecht 900 jaar stadsrechten
• Veiligheid, in aanwezigheid van burgemeester Dijksma
Tweede helft 2022
• Digitalisering in de zorg
• Wonen opnieuw op de agenda
• De zorg onder druk

20 april 2022
15 juni 2022

Andere activiteiten
Wanneer
Verkiezingsdebat

23 februari

Met wie
COSBO, Unie KBO en FNV Senioren

Kiezen nieuwe
seniorenburgemeester

maart/april

belangenorganisaties ouderen

Terugblik op verkiezing

april/mei

COSBO

Deelname overleg MNU

4x per jaar

partners MNU

Deelname aan overleg 4
grote steden

3x per jaar

ouderenorganisaties Den Haag,
Rotterdam en Amsterdam

Overige doorlopende activiteiten
•

Gesprekken over samenwerking met COSBO. Verwachting is dat de eerste
afspraken voor de zomer tot stand komen.

•

Gevraagd en ongevraagd reageren op voorgenomen beleid van de gemeente en
andere relevante organisaties, wanneer dit van toepassing is op ACO speerpunten.
Dit kan in de vorm van het bijwonen van inspraakbijeenkomsten, brieven ect.

•

(Laten) onderzoeken van mogelijkheden voor een seniorenpanel.

•

Werven van nieuwe bestuursleden.

PR en communicatie
Bedoeling is onze website https://www.aco-utrecht.nl/ zo actueel mogelijk te houden met
behulp van Lawine Communicatie. Uitdaging is om de bekendheid van de website verder te
vergroten. Een van de middelen daarvoor is de ACO Nieuwsbrief, die 4x per jaar verschijnt.

Budget
Vanuit het MNU is € 20.000 beschikbaar voor 2022. Dit bedrag zal zoveel mogelijk aan
genoemde activiteiten worden besteed.

