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VOORWOORD

Voor u ligt het verslag van het jaar 2016. Een lastig, maar goed jaar!
De ‘verplichte’ start van het Maatschappelijk Netwerk Utrecht (MNU)¹, gecombineerd met een bezuiniging voor de ACO van rond de 60%, heeft veel gevolgen gehad voor de activiteiten van de ACO. Enerzijds slokte het opzetten van het MNU tijd
en energie op die niet aan andere zaken konden worden besteed. Anderzijds heeft
de ACO, alleen én samen met andere organisaties, ook mooie resultaten behaald. Al
snel bleek dat het - vanwege bezuinigingen - terugbrengen van het aantal ACO themabijeenkomsten negatief werkte op de onderlinge verbondenheid van de leden
en op de binding met de ACO. Ook de activiteiten en de inhoudelijk gedegen advisering werden erdoor aangetast, mede door het wegvallen van de ondersteuning vanuit de gemeente. Rond de zomer zag het Dagelijks Bestuur zich dan ook genoodzaakt de leden voor te stellen deze beslissing terug te draaien, met de nodige financiële gevolgen. Gelukkig is van de gemeente de toezegging gekomen om dit gat te
dichten. De ondersteuning kon ten dele alsnog worden ‘ingehuurd’ bij U Centraal.
Medio 2016 heeft het Kernteam van het MNU besloten minder tijd te gaan besteden aan het MNU zelf en te kiezen voor een MNU light. Dit wil zeggen dat samenwerking een belangrijk doel blijft, maar dat de onderlinge communicatie met name
via de website verloopt, aangevuld met een enkele bijeenkomst per jaar.
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Deze veranderingen hebben geleid tot de maandelijkse frequentie van de Platformbijeenkomsten ACO en het behoud van de Wijkantennes. Mede daardoor is er weer
inspiratie gekomen voor een verhoogde inzet van de ACO voor zaken die de
kwaliteit van leven voor ouderen verhogen. Zoals versterking van het bouwen van
woningen die geschikt zijn voor ouderen, wonen met een vorm van zorg, meer hulp
bij het huishouden en meer maatwerk, betere bereikbaarheid van de zuidelijke
binnenstad tijdens de herinrichtingsactiviteiten en aandacht voor behoud van zorg
voor mensen met dementie.
Ook konden in het laatste halfjaar weer werkbezoeken worden georganiseerd.
Het komende jaar zal deze werkwijze worden voortgezet, met meer aandacht voor
de publiciteit van onze activiteiten en voor de behaalde resultaten.
Dit laat onverlet dat de ACO waar mogelijk samen zal werken met andere organisaties, al dan niet in MNU verband. Daarbij zal het handhaven van een evenwicht
tussen samenwerking en het ondernemen van eigen activiteiten ook volgend jaar
de lijn zijn. In ieder geval zal de samenwerking met het COSBO worden versterkt,
waardoor de efficiency en effectiviteit kan worden verhoogd.
Essentieel is dat vanuit de kracht van de ACO de stem van ouderen blijft doorklinken, ook in 2017!

Mr. M.M. (Mieke) van der Burg
Voorzitter

¹ Een bundeling van 10 organisaties: ACO, CR WMO, COSBO, Jij Utrecht, LFB, LHBT, Platform WMO,
Saluti, Solgu, Steunpunt GGZ en VAR
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Wat is de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid?
Netwerk
De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid (ACO) vormt een netwerk van ouderen en diverse organisaties van ouderen, zoals de ouderenbonden en organisaties
van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse ouderen. Tevens zijn lid organisaties die
met en voor ouderen werken zoals: thuiszorg, verpleeghuiszorg en verzorgingshuiszorg en Utrechtse woningcorporaties. Daarnaast onderhoudt de ACO nauwe contacten met vertegenwoordigers van de belangrijkste gemeentelijke organisatieeenheden: Werk en Inkomen, Meedoen naar Vermogen, Volksgezondheid en REO.
De volledige samenstelling vindt u op pagina 52.
De ACO streeft ernaar om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van
het ouderenbeleid in de stad Utrecht, zowel bij de ontwikkeling als bij de uitvoering
van het beleid.

Adviezen
De kracht van de ACO zit in haar brede en diverse samenstelling. Hierdoor kan afstemming tussen beleid en praktijk plaatsvinden. Kennis van de praktijk en ervaringsdeskundigheid vanuit de diverse instellingen geven een verdieping die zich
vertaalt naar deskundige adviezen. De ACO adviseert niet alleen het college van
burgemeester en wethouders van de stad Utrecht, maar ook de gemeenteraad en
uitvoeringsorganisaties.
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Open platform
Daarnaast vormt de ACO een open platform. Hier wordt actuele informatie uitgewisseld over ontwikkelingen die voor ouderen belangrijk zijn. Maandelijks komen
alle leden van de ACO bijeen en wordt een actueel thema besproken. Bij deze bijeenkomst is iedereen welkom. Tijd en plaats van deze bijeenkomsten worden bekendgemaakt via de media en de ACO website. Wethouders, raadsleden, fracties en
vertegenwoordigers van diverse betrokken maatschappelijke organisaties ontvangen een persoonlijke uitnodiging.

Wijkantennes
Om de kennis en inbreng vanuit de wijken te versterken, functioneren voor elke
wijk van Utrecht bewoners als zogenoemde ‘Wijkantenne’. Zij zijn de ’ogen en oren
van de wijk’. Maandelijks komen deze bewoners bijeen om problemen, maar ook
positieve ontwikkelingen vanuit de wijk uit te wisselen. Uit deze bijeenkomsten
komen ideeën voort voor themabijeenkomsten, onderzoeken en adviezen. Deze
worden binnen de ACO verder uitgewerkt.

Projectgroepen en werkgroepen
De ACO werkt met werkgroepen en (tijdelijke) projectgroepen om adviezen, themabijeenkomsten en andere activiteiten zoals werkbezoeken voor te bereiden. Waar
mogelijk werken we samen met andere organisaties.
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Activiteiten en resultaten in 2016
Bij de start van 2016 moest ACO haar activiteiten beperken, daartoe gedwongen
door de meer dan halvering van het budget. Tevens kwam, door de keuzes van de
gemeente, de ACO meer op afstand te staan van het college. Het accent kwam
meer op de uitvoering van het beleid te liggen dan op de ontwikkeling ervan. Ook
kwam er per 1 januari 2016 een eind aan de secretariële en inhoudelijke ondersteuning van de ACO vanuit de gemeente. In het voorjaar kon deze ondersteuning ten
dele worden ingehuurd bij U Centraal.
Verder is begin 2016 besloten de frequentie van de ACO bijeenkomsten terug te
brengen van maandelijkse bijeenkomsten naar één bijeenkomst in de twee maanden. Zoals in het Voorwoord vermeld, werd al snel duidelijk dat hierdoor de onderlinge verbondenheid tussen de leden afnam, en de band met de ACO eveneens.
Vanaf september zijn we weer overgegaan naar maandelijkse bijeenkomsten.

MNU
De ACO is vertegenwoordigd in het Kernteam van het Maatschappelijk Netwerk
Utrecht. De komst van het MNU heeft veel invloed gehad op de activiteiten van de
ACO. Het opzetten van en de samenwerking in het MNU vergde veel tijd en energie.
Dat ging deels ten koste van de eigen activiteiten van de ACO. Ook de andere deelnemende organisaties hadden hiermee te maken. Medio 2016 heeft het MNU daarom besloten tot een ‘MNU-light’: onderlinge informatie via de website van het
MNU en slechts enkele bijeenkomsten. Dit met behoud van het streven naar samenwerking.

ACO bijeenkomsten
In de ACO bijeenkomsten kwamen regelmatig de ontwikkelingen aan de orde die
het gevolg zijn van de overgang van de zorgverantwoordelijkheid van het rijk naar
de gemeente. Zoals hulp bij het huishouden en ontwikkelingen van de buurtteams.
Verder kwamen zaken ter sprake als:

Eenzaamheid onder ouderen

Te beperkte informatievoorziening aan ouderen.

Openbaarvervoersproblemen voor ouderen en mensen met een beperking.

Bekendheid en bereikbaarheid van de buurtteams
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Zorgen om behoud van specialistische- en dementiezorg als gevolg van de
wijkgerichte aanpak van de thuiszorg/wijkverpleging die de zorgverzekeraar
Zilveren Kruis/Achmea gedurende drie jaar als pilot uitvoert
Het groeiende probleem van geschikte en betaalbare woningen voor ouderen

Deze besprekingen hebben veelal geleid tot themabijeenkomsten, werkbezoeken,
gesprekken, brieven en adviezen.

Wijkantenne-bijeenkomsten
De Wijkantennes zijn in het voorjaar van start gegaan in vrijwel alle wijken van
Utrecht. Zij zijn vijf keer bij elkaar gekomen om ontwikkelingen in de wijken die
belangrijk zijn voor ouderen met elkaar te bespreken. Hieruit zijn signalen naar voren gekomen die hebben geleid tot de twee werkbezoeken en thema’s voor ACO
bijeenkomsten, zoals hulp bij het huishouden, huisvesting geschikt voor ouderen en
openbaar vervoer. Verder is het plan geboren om per wijk de niet-commerciële
eetgelegenheden te inventariseren en deze in de vorm van een folder per wijk én in
digitale vorm (U gids) kenbaar te maken. Gezond eten is immers essentieel vooral
voor ouderen. Bovendien bevordert samen eten dat er méér gegeten wordt én
voorkomt of vermindert een gezamenlijke maaltijd mogelijk iets van eenzaamheid.
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Themabijeenkomsten
Het afgelopen jaar zijn de volgende acht thema’s besproken:

Ouderenmishandeling

Strijd tegen eenzaamheid

Ouderen in Utrecht met psychiatrische problemen

Hulp bij het huishouden

Verhalen van De Jonge Dame

Ouder worden en wonen in Utrecht niet meer vanzelfsprekend

Openbaar en aanvullend vervoer

Dementiezorg nu!
Tot onze vreugde woonde een toenemend aantal gasten deze (openbare) bijeenkomsten bij. Daaronder niet alleen ouderen, maar ook raadsleden en/of fractiemedewerkers en vertegenwoordigers van diverse organisaties. Ook de krant en TV
waren een enkele keer aanwezig.
De bijeenkomsten hadden de volgende opzet: een inleiding door (ervarings)
deskundigen, gevolgd door discussie. Uitvoerige verslagen van de bijeenkomsten
zijn verderop in dit jaarverslag te vinden.
Zeker is dat de ACO deze bijeenkomsten zal voortzetten. Het plan is om hieraan via
de media meer bekendheid te geven. Ook voor de resultaten zal de ACO komend
jaar meer de publiciteit zoeken.

Werkbezoeken
De ACO heeft twee werkbezoeken georganiseerd naar



Buurt Mobiel Overvecht
Als vervolg op de themabijeenkomst over openbaar en aanvullend vervoer in november heeft de ACO met verschillende gasten ‘Buurt Mobiel Overvecht’ bezocht.
Een initiatief dat in september 2016 van start is gegaan. Het verslag hiervan is verderop in dit jaarverslag te lezen.



Odensehuis ‘Andante’
Na de themabijeenkomst ‘Dementiezorg nu!’ in december, bracht de ACO een
werkbezoek aan het Odensehuis ‘Andante’ in Oudwijk. In maart 2016 is deze laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen met dementie en hun naasten geopend.
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Het is ook een plek waar buurtbewoners betrokken kunnen worden. Het was een
zeer informatieve en inspirerende ontmoeting! Het verslag van dit werkbezoek is
elders in dit Jaarverslag te vinden.

Adviezen
In voorgaande jaren richtte de ACO zich vooral op schriftelijke adviezen aan het
college van B&W. Mede door alle veranderingen en bezuinigingen van gemeentewege - zoals in het voorwoord vermeld - heeft de ACO deze traditionele vorm
steeds meer verlaten en gekozen voor andere vormen. Zoals inbreng in Raadsinformatiebijeenkomsten (RIA’s) en vanaf de start meedenken en meedoen bij de
beleids- of planontwikkeling of evaluatie. Ook investeert ACO meer in samenwerking met andere organisaties. Afhankelijk van het onderwerp worden dus verschillende wijzen van inbreng gebruikt om onze ideeën optimaal te laten landen.

Briefadviezen
Op twee punten heeft de ACO briefadviezen uitgebracht:



Hulp bij het huishouden
Openbaar vervoer in de zuidelijke binnenstad

Beide hebben een positief resultaat opgeleverd. Bij Hulp bij het huishouden zal
meer maatwerk worden geleverd. Ter aanvulling van het door de gemeente opgestelde nieuwe beleid heeft de raad een motie aanvaard waarin B&W wordt opgeroepen ook maatwerk te laten leveren, afhankelijk van de omvang van het huis
dat moet worden schoongemaakt.
Tijdens de themabijeenkomst over openbaar en aanvullend vervoer in november
is vanuit de Wijkraad Binnenstad en het Bartholomeusgasthuis de onbereikbaarheid van de zuidelijke binnenstad aan de orde gesteld. Door herinrichting van het
Domplein en de omleiding van alle openbaar vervoer naar de Jaarbeurszijde van
het station - vanwege de herinrichting van het stationsplein aan de stadskant werd lijn 2 omgeleid. Hierdoor is de zuidelijke binnenstad slecht bereikbaar. Vooral voor de oudere bewoners/bezoekers van het Bartholomeusgasthuis was deze
tijdelijke wijziging een groot probleem. De ACO zette zich vervolgens in voor tijdelijk aanvullend vervoer. Vanaf begin februari 2017 rijdt er een pendelbus door de
zuidelijke binnenstad.
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Raadsinformatiebijeenkomsten (RIA’s)
Het afgelopen jaar heeft de ACO inbreng geleverd over:

Eenzaamheid: er is sterk gepleit voor meer coördinatie en afstemming van
alle initiatieven door de gemeente. Dit is overgenomen en versterkt door
een motie van de raad.

Digitalisering: In de lijn van het ACO advies over digitalisering (november
2014) is gepleit voor – naast digitale – meer schriftelijke informatie voor
ouderen plus meer ondersteuning van ouderen ter bevordering van hun
computervaardigheid en digitale vaardigheid.

Ontwikkelingen MNU: In MNU-verband is de raad gewezen op de negatieve
gevolgen van de MNU voor de bestaande organisaties. Zoals hiervoor gemeld heeft het MNU medio 2016 gekozen voor een andere, lichtere vorm.

Hulp bij het huishouden: Succesvol is gepleit voor meer maatwerk en meer
gesprekken, zonder het blokkensysteem af te schaffen. Ook is gewezen op
de beperktheid en onduidelijkheid van bepaalde normen.

Uitvoeringsplan voor de Stedelijke Agenda Ouderen: Er is gepleit voor meer
projecten die samen mét ouderen tot stand komen in plaats van projecten
vóór ouderen. Verder is gepleit voor duidelijkheid over de gewenste resultaten (smart) en over de rolverdeling tussen gemeente en Zilveren Kruis.
Tenslotte is er bij de raad op aangedrongen om naast de zorgvraag van ouderen ook de woonvraag te monitoren.

Zorg in de wijk: De pilot en de consequenties daarvan, met name voor specialistische zorg, houdt de ACO al vanaf het begin bezig. Gesprekken met en
brieven aan Zilveren Kruis leken succesvol in die zin dat specialistische zorg
wellicht beter stedelijk kan worden georganiseerd. Ook huisartsen hebben
zich in deze zin uitgelaten. De hoorzitting en RIA ging hierover. Uiteindelijk
hebben de zorgaanbieders een convenant gesloten waarin zij de intentie
hebben uitgesproken om de mogelijkheid uit te werken om deze hulp wijksgewijs te laten uitvoeren. Tijdens de ACO themabijeenkomst in december is
dit onderwerp wat betreft de dementiezorg als thema besproken. Het verslag hiervan staat verderop in dit Jaarverslag.
Meer uitgebreide informatie over onze inbreng is te vinden op de website:
www.aco-utrecht.nl.
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Meedenken en meedoen bij beleidsontwikkeling en evaluatie
De ACO heeft op verschillende wijzen meegedacht bij diverse onderwerpen:

Normering van Hulp bij het Huishouden: In de Klankbordgroep bij het technisch onderzoek naar passende normen voor het schoonmalen door KPMG
en HHM was de ACO vertegenwoordigd.
Dit liet onverlet dat de ACO op het Utrechtse beleid het nodige commentaar
had, samen met andere partners binnen MNU. Meer informatie is te vinden
op www.aco-utrecht.nl.

Zienswijze NPD strook in Overvecht: Voor de uitvoering van motie 2015/39
over stimuleren en realiseren van woonzorginitiatieven, heeft de ACO in
MNU verband een stevige en deskundige inbreng geleverd aan de stedenbouwkundige invulling van de voormalige locatie van de Nederlandse Pakketdienst naast het Winkelcentrum Overvecht. Eind mei is een Zienswijze bij
de gemeente ingediend als reactie op het Stedenbouwkundig Programma
van Eisen van de gemeente. In deze Zienswijze is met name aandacht gevraagd voor ouderenhuisvesting en de daarbij behorende maatschappelijke
functies én toegankelijkheid van woningen en woonomgeving. Deze Zienswijze is geheel overgenomen door de gemeente. Ook neemt de ACO vanuit
de MNU deel aan de selectie van projectontwikkelaars en bouwers.
Op 17 januari 2017 is daarvoor een initiatievenmarkt gehouden waar projectontwikkelaars en initiatieven van bewoners elkaar konden vinden ter
realisering van projecten in dit gebied. Dit project is een pilot met als doel
knelpunten te signaleren en oplossingen en verbeteringen aan te dragen die
de gang van zaken bij andere woonzorginitiatieven in Utrecht kunnen optimaliseren. Om zodoende voet aan de grond te krijgen op diverse locaties in
Utrecht. Het uiteindelijke doel is dat in het vervolg initiatieven voor ouderenhuisvesting met welke vorm van zorg dan ook, structureel in het planontwikkelingsproces worden meegenomen.
Ook levensloopgeschiktheid van woningen en woonomgeving dient structureel te worden meegenomen. In de hele fase van nieuw- en verbouwplannen
tot en met de uitvoering.

De succesvolle stedelijke Bijeenkomst ‘Langer zelfstandig thuis wonen’ op 2
december 2016 was een vervolg op bovengenoemde activiteiten voor de
NPD-strook. Getracht wordt om uitvoering van alle elementen van de motie
2015/39 te versterken. Ook dit project is in MNU verband opgezet. De ACO
heeft daarin tevens de coördinerende rol op zich genomen.
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Tijdens deze bijeenkomst is het idee van een ‘Aanjaagteam’ geboren om
naast het structureel inbedden van bepaalde eisen in het ontwikkelingsproces, ook het realiseren van woonzorginitiatieven te stimuleren, te versterken en te versnellen. Met de betrokken wethouders vindt overleg plaats
over nadere uitwerking.
De ACO heeft deelgenomen aan de MNU projectgroep Onderzoek naar Cultuursensitief werken bij de buurtteams. Dit onderzoek gaat over de mate
waarin cultuursensitiviteit wordt meegenomen in de werkwijze van de
Buurtteams, in het sociale- en jeugddomein. In februari 2017 wordt dit
project afgerond met aanbevelingen die worden besproken in een
rondetafelgesprek met gemeente en de buurtteamorganisaties.

Overige activiteiten
De ACO heeft naast bovenbeschreven activiteiten deelgenomen aan diverse bijeenkomsten en overleggen. Opvallend is dat in het afgelopen jaar zeer veel initiatieven zijn ontstaan op het gebied van ouderenzorg, zowel vanuit de gemeente als
vanuit bewoners en professionals. Dit is met moeite bij te houden! De ACO heeft
zoveel mogelijk gehoor gegeven aan verzoeken tot deelname en bijeenkomsten
bijgewoond. Bijvoorbeeld deelname aan de jury om projecten in het kader van
‘Vitaal ouder worden in Utrecht’ te selecteren en het opzetten van een samenwerkingsverband Stedelijk Platform Ouderen dat in de plaats komt van andere overleggen over medische zorg van ouderen.
Ook zijn er - al dan niet in MNU verband - gesprekken gevoerd met raadsleden en
de verantwoordelijke wethouders, Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en diverse
zusterorganisaties.

Interne activiteiten
Beleidsbijeenkomst
De toekomst, de belangrijkste functies van de ACO, de samenwerking met het
COSBO en thema’s voor 2017 waren onderwerpen op de beleidsbijeenkomst op 30
november 2016.
Uitwerking daarvan is opgenomen in de plannen voor 2017.

Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, mevrouw Mieke van der Burg, de
vicevoorzitter mevrouw Janneke Kieft-van Wingerde en twee leden: mevrouw
Christa Tydeman en de heer Jan Jansen. Het DB is maandelijks ter voorbereiding
van iedere ACO bijeenkomst bijeengeweest.
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Wijkantenne-bijeenkomsten
Zoals vermeld zijn er vijf bijeenkomsten gehouden met de ‘wijkantennes’. Het zijn
inspirerende bijeenkomsten waar nuttige informatie vanuit de wijken naar voren
komt. De output komt vooral ten goede aan de thema’s die behandeld worden in
de ACO bijeenkomsten en de werkbezoeken.

Werk-/projectgroepen
Werkgroep Huisvesting van ouderen heeft door de bovengenoemde concrete projecten haar activiteiten dit jaar op een laag pitje gezet. Te zijner tijd zal de werkgroep weer nieuw leven worden ingeblazen.
De Werkgroep PR en Communicatie is door beëindiging van de activiteiten van de
coördinator, mevrouw Gerdine van der Ven en het gelijktijdige vertrek van de heer
Klaas Battenberg, teruggebracht tot slechts één persoon, de heer Mendé Scholten.
Uitbreiding met andere leden is niet gelukt. Het voornemen voor het komend jaar is
om deze groep te versterken, onder andere met oud-journalisten die al belangstelling hebben getoond.

PR/communicatie en website
Aan het begin van het jaar ontbrak het de ACO aan secretariële en inhoudelijke ondersteuning. Gelukkig is wat betreft de secretariële en organisatorische ondersteuning hierin in maart door U-Centraal voorzien. Dolinda Dupont heeft zich naast haar
secretariële en organisatorische werkzaamheden gestort op actualisering van de
website en de persberichten. Voor alle themabijeenkomsten zijn uitnodigingen/
persberichten uitgegaan naar de media, diverse organisaties, raadsleden en
-fracties en wethouders. Daarnaast zijn leden van het DB enkele keren opgetreden
voor de radio en bij twee TV opnames. Waar deze optredens over gingen: over
verkeer en de algemene situatie waarin ouderen verkeren.
Vanwege het tekort aan financiën en tijd is besloten af te zien van het uitgeven van
nieuwsbrieven.
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Verslagen van themabijeenkomsten en werkbezoeken
In 2016 zijn acht themabijeenkomsten gehouden. Alle bijeenkomsten waren openbaar en werden druk bezocht, ook door vele niet-leden.
Op basis van deze themabijeenkomsten zijn verschillende acties ondernomen, hetzij via adviezen, brieven, inbreng in Raadsinformatiebijeenkomsten of werkbezoeken. Ook waren er activiteiten in samenwerking met andere organisaties, zoals de
MNU Stadsbijeenkomst ‘Langer zelfstandig thuis wonen’. Deze activiteiten zijn in
het Jaarverslag beschreven.
Ook de verslagen van de twee werkbezoeken die in 2016 zijn afgelegd, zijn in dit
jaarverslag te vinden.

___________________________
¹ Omschrijving ouderenmishandeling: het handelen of nalaten van handelen van al degenen die in een
terugkerende persoonlijke of professionele relatie met de oudere (iemand van 65 jaar of ouder) staan,
waardoor de oudere persoon lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt en waarbij van
de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.
³ De film (ca. 30 minuten) is in zijn geheel via internet te bekijken: https://veiligthuisgelderlandzuid.nl/
film-van-signaleren-naar-bespreken.
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Themabijeenkomst 1, Ouderenmishandeling
27 januari 2016
Aanleiding
In 2014 besteedde de ACO in een themabijeenkomst al aandacht aan ouderenmishandeling¹. Dit was aanleiding om in een advies aan het college zorgen te uiten over
dit groeiende probleem en met name over het risico dat ouderenmishandeling te
weinig aandacht zou krijgen door de fusie van Meldpunt Huiselijk Geweld en het
AMK in ‘Veilig Thuis’ (2015). Terwijl de kans op mishandeling van ouderen eerder
zal toe- dan afnemen, nu ouderen langer zelfstandig (moeten) blijven wonen. Nu is
het tijd voor een update.

Gastsprekers:
Mevrouw Isla Corten, Buurtteam Zuilen
Mevrouw Kim Droog, coördinator Geweld in afhankelijkheidsrelaties bij de
Buurtteams

Vanuit de Buurtteams:
Mevrouw Marieke de Boer, gemeente Utrecht
Mevrouw Marianne van de Krans, Veilig Thuis
Ter illustratie wordt gestart met een filmfragment uit de film 'Van signaleren naar
bespreken'³ . Daaruit blijkt hoe moeilijk het is om mishandeling bespreekbaar te
maken. Mensen zijn vaak te bang of beschaamd om erover te praten.

In de praktijk
Isla Corten geeft praktijkvoorbeelden. Van fysieke mishandeling is bijvoorbeeld
sprake bij een echtpaar waarvan een van de echtelieden dementeert en de gezonde
partner het geduld verliest. Maar dat geldt ook voor de dementerende partner,
bijvoorbeeld als hij of zij de ander niet meer herkent. Gevallen van psychische mishandeling maakt Isla ook mee. Dan wordt ouderen zorg of deelname aan een dagactiviteit onthouden. Ten slotte komt financiële mishandeling nog steeds veel voor.
Ouderen die hun eigen administratie niet meer kunnen bijhouden, een vermogen
hebben en een familie(lid) dat daarop aast.
Kim Droog vertelt dat elk Buurtteam 1 à 2 gespecialiseerde aandachtsfunctionarissen heeft. Zij verzamelen informatie en zoeken samenwerking met andere
organisaties.
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Marieke De Boer wijst op het landelijke actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ (2011). Daarin gaat het vooral om het doorbreken van het taboe dat aan ouderenmishandeling kleeft en aan het doorbreken van handelingsverlegenheid. De
gemeente Utrecht investeerde in Veilig Thuis, het meldpunt voor huiselijk geweld,
kindermishandeling en ouderenmishandeling. Het ministerie van VWS heeft het
actieprogramma dat hoort bij Ouderen in veilige handen medio 2015 verlengd tot
2017.⁴ Uit het verloop van het programma is geconcludeerd dat inspanningen zich
vooral moeten richten op het bespreekbaar maken van ouderenmishandeling en
op de aanpak van financiële uitbuiting.
Marianne van de Krans verzorgt trainingen, onder andere aan Buurtteams. Cijfers
over de laatste jaren tonen aan dat het aantal meldingen van ouderenmishandeling sterk steeg, maar dat dit in 2015 lijkt te stabiliseren.⁵ Dit is mogelijk het gevolg
van organisatiewijziging van het Meldpunt Veilig Thuis waardoor het slecht vindbaar was. Ook de onbekendheid bij de buurtteams speelt een rol. Bij Veilig Thuis
signaleert men de laatste tijd vaker gevallen van ontspoorde (mantel)zorg. Knelpunt is de onvoldoende beschikbaarheid van uitwijkplekken, vooral voor
(dementerende) ouderen.

Registratie
Marianne van de Krans geeft aan dat Veilig Thuis sinds 1 december 2015 is aangesloten op een centraal registratiesysteem. Er worden jaarlijks ongeveer 190 gevallen van mishandeling gemeld, ook via de politie of via school. Dit zijn dus niet allemaal gevallen van ouderenmishandeling. Veilig Thuis is wettelijk verplicht te registreren, maar niet om te vermelden welk soort mishandeling het betreft. Ook dat is
een knelpunt. Over deze wens zal de gemeente in gesprek gaan met ‘Veilig Thuis’.
Buurtteams registreren niet. Wel heeft elk verpleeg- of verzorgingshuis een functionaris met de focus op 'mishandeling en huiselijk geweld'. Voor professionals in
de zorg is er een waarschuwingsregister – de zwarte lijst van medewerkers - en
geldt een meldcode. Naast kwantitatieve gegevens is ook kwalitatief onderzoek
noodzakelijk.

Training
Training is belangrijk. Met training wil men het bewustzijn bij de professionals vergroten, waardoor gevallen van (ouderen) mishandeling eerder worden herkend,
gesignaleerd en gemeld. Er is ook een training voor vrijwilligers.

Gevoel van onveiligheid
Veel ouderen zich niet veilig. Niet in huis, en ook niet op straat. Marianne van de
Krans wijst op het aanbod dat Veilig Thuis heeft ontwikkeld, in samenwerking met
U Centraal. Signalen van onveiligheidsgevoelens moeten serieuzer worden genomen.
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Aangiftebereidheid
Marieke de Boer meldt dat meldingen van huiselijk geweld altijd worden behandeld door Justitie én de hulpverlening, mits aangifte wordt gedaan. Dat laatste gebeurt nog te weinig. Dit is een knelpunt. Het is dus belangrijk om te investeren in
bewustwording.

Opvangplekken
Noodopvang is een knelpunt. Marieke de Boer legt uit dat cliënten soms via de
huisarts gebruik kunnen maken van noodopvang bij een verpleeghuis, of van een
van de opvangplekken van Moviera. Per geval wordt bekeken wat de beste oplossing is. Slechts zelden wordt de pleger van het geweld een huisverbod opgelegd. De
vraag is, hoe de gemeente dit op denkt te lossen.

Dementie
Er zijn veel voorbeelden van zorgelijke situaties, die samenhangen met dementie.
Volgens Isla Corten is het belangrijk dat hulpverleners de signalen van mishandeling
herkennen. Het moet zo vroeg mogelijk met betrokkenen bespreekbaar worden
gemaakt. Dat is een moeilijke opgave. Gepleit wordt voor veel meer voorlichting,
liefst zo laagdrempelig mogelijk. Vrouwenbladen zijn goede kanalen. Volgens Marianne van de Krans wordt daar gebruik van gemaakt. Veilig Thuis heeft al vele jaren
een stand op de Margriet Winterfair. Er wordt ook informatie en voorlichting gegeven via tv. Op 15 juni is de jaarlijkse Internationale Dag Tegen Ouderenmishandeling – ook daar wordt veel bekendheid aan gegeven. Dit blijft een aandachtspunt.

"Ouderen moeten ook langer thuis wonen. De meesten
ouderen willen dat, maar dat kan wel ontzettend pittig zijn.
Als je zelf tachtig bent en je moet zorgen voor iemand die ook
tachtig is, dan is dat niet altijd makkelijk"
Uitspraak Marianne van der Krans, Veilig Thuis.

___________________________
⁴ Meer informatie is te vinden via de website van Rijksoverheid.nl.
⁵ Persbericht: Voor het eerst in jaren is het aantal meldingen van ouderenmishandeling in de provincie
Utrecht stabiel gebleven. Dat blijkt uit cijfers van Veilig Thuis Utrecht, die de meldingen bijhoudt. In
2015 kwamen er 177 adviesvragen binnen en die cijfers zijn vergelijkbaar met die van 2014. In voorgaande jaren waren er juist ieder jaar meer gevallen bekend van ouderenmishandeling. Volgens Veilig
Thuis lijken de problemen nu vaker in de nabije omgeving van de ouderen te worden opgelost. Uit de
cijfers blijkt dat er vooral sprake is psychische mishandeling, financieel misbruik en lichamelijk geweld.
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Conclusies









Preventie, bewustwording en voorlichting zijn belangrijke pijlers in de aanpak van huiselijk geweld tegen en van mishandeling van ouderen.
Met name goede voorlichting aan mantelzorgers over risico’s van mishandeling is zeer belangrijk ter voorkoming van het uit de hand lopen van situaties.
Bij ouderen met (beginnende) dementie is het vroegtijdig bespreekbaar
maken van risico’s van vormen van mishandeling door mantelzorger of
dementerende essentieel.
Rubricering naar soorten van mishandeling in de registratie door ‘Veilig
Thuis’ is nodig.
Registratie door Buurtteams moet worden ingevoerd.
Naast kwantitatief onderzoek is kwalitatief onderzoek van groot belang.
Aangifte- en meldingsbereidheid van mishandeling zou moeten worden
gestimuleerd, hoe moeilijk dit ook is vanwege de afhankelijkheidsrelatie
met de dader.

“De gemeente moet (en wil ook!) nog veel leren van de praktijk”
Uitspraak Marieke de Boer, gemeente Utrecht

Themabijeenkomst 2, Strijd tegen eenzaamheid
17 februari 2016
Aanleiding
Onderzoek in Utrecht (stad) heeft uitgewezen dat 35% van de inwoners zichzelf als
matig tot ernstig eenzaam ziet. Dat zijn meer dan 100.000 mensen. Onder ouderen
is dit percentage zelf 46%, waarvan 12% ernstig eenzaam is. Eenzaamheid is een
complex probleem en de aanpak en oplossingen zijn dan ook ingewikkeld en divers.
Dat is de aanleiding voor deze themabijeenkomst.

In Rotterdam waar de eenzaamheid sterker is, loopt het actieprogramma 'Voor
Mekaar' (2014-2017). De ACO wilde graag kennis nemen van de bevindingen tot nu
toe. Ook in Utrecht zijn interessante initiatieven. Welke lering kunnen we trekken
uit de Rotterdamse aanpak?

Gastsprekers:
Mevrouw Marijke de Vries, projectleider actieprogramma 'Voor Mekaar',
gemeente Rotterdam
Mevrouw Mikkie Schmitz, Projectleider ‘Tien stratenplan’ in Kanaleneiland
De heer Marcel Sangers, 'Nationaal Ouderenfonds’
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De Rotterdamse aanpak: actieprogramma 'Voor Mekaar'
Het percentage Rotterdammers dat zich matig tot ernstig eenzaam voelt, is hoger
dan in Utrecht, namelijk ongeveer 49%. Dat is bijna de halve stad, concludeert Marijke De Vries. Daarom heeft Rotterdam het actieprogramma 'Voor Mekaar' ontwikkeld. Er was ook nog een andere, pijnlijke aanleiding: een overleden inwoonster lag
10 jaar lang in huis. Niemand had haar gemist.
Het Rotterdamse actieprogramma heeft tot doel de groeiende eenzaamheid te keren door een cultuuromslag. Het kent een brede publiekscampagne om eenzaamheid op de agenda te zetten, mensen naar elkaar te laten kijken én om ouderen te
activeren. Het programma richt zich vooralsnog op 65+, vooral in wijken waar het
hoogste percentage ouderen zonder sociaal netwerk woont. Het signaleren van
isolement is een belangrijke strategie, naast het versterken van de onderlinge
aandacht.
De campagne is in 2015 begonnen en slaat aan. Er is grote steun vanuit de politiek.
De volgende activiteiten zijn gestart.
 Naar het voorbeeld van het 'Opzoomeren' (ook een Rotterdamse vondst) zijn er
'lief en leedstraten' gevormd, met een competitie-element: uitreiking van een
Award voor de meest actieve straat en slimme oplossingen. Er wordt een mooi
magazine gemaakt voor 65-plussers, waarin de campagne onder de aan dacht
wordt gebracht.
 Er zijn publicaties in wijkkranten, er worden wijknetwerkbijeenkomsten en dialoogtafels in de wijk georganiseerd. Zie ook www.Rotterdam.nl/Ik laat je niet
alleen.
 De gemeente steekt in drie jaar 6 miljoen euro in de strijd tegen eenzaamheid.
Lokale samenwerking is gezocht met onder meer de Rotterdamse tak van de
Coalitie Erbij en Opzoomer Mee.

Talent en kennis van de oudere inzetten
Alle Rotterdammers die de AOW leeftijd bereiken, krijgen een pakket met informatie hoe zij actief kunnen zijn in de wijk of bij vrijwilligersorganisaties. Zij kunnen talent, kennis en ervaring inbrengen. Het project ‘Opzoomer Mee’ stimuleert activiteiten en de onderlinge burencontacten via de Lief en Leedstraten. In de straten die
‘Opzoomeren’ geven mensen elkaar - zo blijkt - veel meer hulp en zorg omdat zij
elkaar kennen. Zo worden ouderen betrokken bij initiatieven in de wijk en zo nodig
kan hulp in gang gezet worden.
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Huisbezoeken 75+ door vrijwilligers
Belangrijk onderdeel van het programma vormen de huisbezoeken aan 75-plussers.
Marijke De Vries vertelt dat Rotterdam ongeveer 40.000 zelfstandig wonende 75plussers heeft. De wethouder wil dat zij elk jaar worden bezocht. Voor het bezoek
aan mensen van niet-Nederlandse origine zoekt men sleutelfiguren uit de betreffende gemeenschappen. Ongeveer 70% van de huisbezoeken vindt plaats bij
autochtone Nederlanders.

Wijkniveau essentieel
Als je echt iets voor kwetsbare ouderen wilt doen, dan moet dat op wijkniveau,
geeft Marijke aan. Huisbezoeken aan 75-plussers worden in Rotterdam dan ook
verzorgd door vrijwilligers uit de wijk. Ook worden er voor iedere wijk papieren
activiteitengidsen gemaakt.

Doorbreken van taboes van groot belang
Eenzaamheid is nog steeds een taboe. Er speelt niet alleen een vraagverlegenheid,
maar ook een handelingsverlegenheid. Hoe vraag je of iemand eenzaam is en wat
doe je dan? Binnen 'Voor Mekaar' wordt geprobeerd dit bespreekbaar te maken.
Prof. dr. Anja Machielse, hoogleraar Empowerment van kwetsbare ouderen bij de
Universiteit voor Humanistiek, heeft een training voor vrijwilligers ontwikkeld en
verzorgt deze ook.
De wijkvrijwilligers halen informatie bij ouderen op. Alle input wordt bekeken door
een team van deskundigen. De voorlopige tussenstand is dat het best goed gaat
met Rotterdamse ouderen. Velen blijken vervolgvragen te durven stellen, zoals
bijvoorbeeld om hulp met vervoer, klusjes in huis of boodschappen doen. Anderen
vragen om een 'maatje'. (Maatjes Vrijwillige Zorg). Degenen die zwaardere zorg
nodig hebben, krijgt deze ook.
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Resultaat tot nu toe in Rotterdam






Op basis van 551 huisbezoeken aan 75-plussers zijn 144 vervolgacties ingezet
(30%), zoals maatjes, vervoer, activering, klussendienst en boodschappendienst. En er zijn 19 mensen die zwaardere zorg krijgen via het wijkteam.
Het thema eenzaamheid is in het vizier bij netwerkpartners in de wijk
Er is een overzicht van senioren in de wijk
Partijen kennen elkaar en weten elkaar beter te vinden
Witte vlekken in het aanbod zijn in beeld

Vervolg
In 2016 worden 15 nieuwe wijken in het programma betrokken. De welzijnsorganisaties nemen de activiteiten van 'Voor Mekaar’ over. De projectorganisatie werkt
nauw samen met de Coalitie Erbij.

Utrecht: Tien-stratenplan van het Nationaal Ouderenfonds
Marcel Sangers en Mikkie Schmitz vertellen over dit succesvolle initiatief in
Utrecht. Het is door een vrijwilliger bedacht. Die is het gewoon gaan doen.
Het idee is simpel: een buurt of wijk wordt verdeeld in tien straten. Voor iedere
straat wordt een straatcoördinator aangesteld. Deze straatcoördinator spoort actief eenzame ouderen op, en legt en onderhoudt het contact. De coördinator bekijkt samen met de oudere hoe de eenzaamheid kan worden teruggedrongen. Dat
kan van alles zijn: van wekelijks een kopje koffie drinken tot hulp bij boodschappen
doen of sociale activiteiten in groepsverband zoals sporten of breien.
De vrijwilligers die in dit project meedoen, worden getraind en ondersteund door
een lokaal team. Er is regelmatig onderling overleg.
In Transwijk en Overvecht loopt het project al. Zuilen volgt binnenkort.
Zie voor meer informatie www.ouderenfonds.nl/wat-doen/projecten/tienstratenplan.

Overige initiatieven
In Utrecht zijn er al diverse initiatieven om eenzaamheid te verminderen en te
voorkomen. Ze zijn echter nogal versnipperd zijn en relatief onbekend.
Ouderen zouden gemakkelijker geïnformeerd kunnen worden over de mogelijkheden via wijk- en buurtgidsen. Ook zou voor informatieverspreiding beter gebruik
gemaakt kunnen worden van plekken waar veel ouderen komen, zoals de supermarkt. Op die manier kunnen mensen gemakkelijker met elkaar in contact komen.
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De Rotterdamse aanpak in Utrecht
De aanwezige raadsleden denken dat de Rotterdamse aanpak ook voor Utrecht geschikt is, als versnippering en overlap wordt voorkomen. De gemeente Utrecht
werkt aan de vorming van het Platform Vitaal Oud in Utrecht en kent ook al het
Netwerk Informele Zorg Utrecht (NIZU). Coördinatie is nodig.
De aanwezigen missen een gebiedsgerichte en samenhangende aanpak.

Conclusies








Oudere migranten in Utrecht hebben speciale aandacht nodig in het kader
van eenzaamheid.
Het taboe op eenzaamheid en isolement moet worden doorbroken. Dialogen
zijn hiervoor een goed middel. Goede training en ondersteuning van vrijwilligers is belangrijk.
Meer coördinatie is nodig om diverse initiatieven meer op elkaar af te
stemmen.
Gebieds-/wijkgerichte aanpak van eenzaamheid is essentieel en behoeft
versterking.
Papieren informatiegidsen per buurt kunnen het gemis aan informatie bij
ouderen opvullen.
De informatie moet actueel blijven.
Stuwende politieke kracht is onmisbaar bij een succesvolle aanpak van eenzaamheid.

Deze conclusies zijn ingebracht bij raadsleden en deels ook al bij de Raadsinformatiebijeenkomst (RIA) over eenzaamheid. Dit heeft mede geleid tot moties die het
college oproepen een meer coördinerende rol op zich te nemen om tot een meer
samenhangende aanpak te komen.
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Themabijeenkomst 3, Ouderen in Utrecht met
psychiatrische problemen
16 maart 2016
Aanleiding
Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 5% van de Utrechtse 65-plussers een psychiatrische aandoening heeft. Dat zijn zo’n 2000 van de 34.000 oudere bewoners
van de stad. Wat is er voor hen geregeld? Op welk knelpunten stuiten de professionele hulpverleners? Welke oplossingen zijn er?

Gastsprekers:
Mevrouw Veronica Bellwinkel en de heer Jaap van Doleweerd, beiden sociaal
psychiatrisch verpleegkundigen ouderenpsychiatrie bij Altrecht
Jaap van Doleweerd meldt dat het overheidsbeleid is om mensen zo lang mogelijk
zelfstandig te laten wonen en de regie over het eigen leven te laten houden tot
blijkt dat het niet verder mogelijk is. Dat houdt in dat mensen met een psychiatrische problematiek ondersteund moeten worden. Mensen met niet al te complexe
klachten kunnen bij hun huisarts terecht. De meeste huisartsenpraktijken beschikken over een praktijkondersteuner GGZ. Voor meer specialistische zorg zijn er
meerdere instellingen in de stad, waaronder Altrecht die ook (crisis-) opname en
verblijf kan bieden. De afdeling ambulante ouderenpsychiatrie van Altrecht verzorgt een groot gebied in en om Utrecht.

Onderscheid tussen psychiatrische aandoening en dementie
Niet alle 65-plussers met psychiatrische klachten en/of aandoeningen komen bij
een psychiater terecht. De meesten worden gewoon door hun huisarts geholpen.
Overigens zijn niet alle ouderen met psychiatrische aandoeningen in beeld.
Van belang is dat bij psychiatrische problematiek een onderscheid wordt gemaakt
tussen psychiatrische aandoeningen en dementie. Veronica Bellwinkel legt uit dat
bij dementie het accent meer ligt op het bieden van zorg. Bij psychiatrische aandoeningen wordt er ingezet op de behandeling. Bovendien maken zorgverzekeraars dit onderscheid ook: volgens hen is dementie geen psychiatrische aandoening.
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Samenwerking in wijken en buurten
Altrecht werkt, naast de contacten met huisartsen, intensief samen met de
Buurtteams. In de wijken Lunetten en Overvecht lopen er pilotprojecten, met als
doel te kijken hoe de geestelijke gezondheidszorg dichter in de buurt van ouderen
kan worden gebracht.
Uit de gedachtewisseling die hierop volgt, blijkt dat het moeilijk is om iemand met
psychiatrische problemen goed op te vangen in een omgeving die daar vaak onvoldoende voor is ingericht. Dit geldt bijvoorbeeld bij de Huiskamers. In sommige gevallen kan goede dagopvang al erg helpen. Naar aanleiding van de opmerking dat
daarop is bezuinigd, wordt vanuit de gemeente opgemerkt dat er op dagopvangplekken niet bezuinigd is. De gemeente hoort graag als dat anders is.
In voorkomende gevallen blijkt de wijkverpleging wel iets te kunnen betekenen bij
het verzorgen van opvang van psychiatrisch patiënten. GGZ expertise blijft echter
nodig in wijken. Ook wordt gesignaleerd dat nogal wat patiënten zich liever niet
laten doorverwijzen omdat daar kosten aan verbonden zijn, zoals het eigen risico of
een eigen bijdrage.
Soms vinden patiënten het fijn om een zinvolle dagbesteding te hebben, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Psychiatrisch patiënten kunnen dat samen met een 'maatje'
doen.

Behandeling
Veel psychiatrische klachten zijn goed te behandelen, aldus de sprekers. Bijvoorbeeld depressie- of angstklachten. Waar het maar enigszins mogelijk is, wordt familie van de patiënt bij de aanpak betrokken. Hierbij wordt verwezen naar het filmpje
op de website van Altrecht waarin interviews met mantelzorgers te zien zijn.
Voordat men met een behandeling begint, worden overigens eerst alle mogelijke
fysieke oorzaken van de klachten uitgesloten, bijvoorbeeld met behulp van bloedonderzoek. Niet alle huisartsen lijken op de hoogte te zijn van de noodzaak daarvan.
De ACO zou dit bij de huisartsen onder de aandacht kunnen brengen.
Er wordt gevraagd naar de lengte van de wachtlijst voor behandeling door Altrecht.
Jaap van Doleweerd meldt dat er vrijwel geen sprake is van een wachtlijst.

Opname
Altrecht biedt ook de mogelijkheid van een opname, bijvoorbeeld als iemand niet
goed meer voor zichzelf kan zorgen, of uit bescherming van de betrokkene. Hiervoor werkt de organisatie samen met de ziekenhuizen in de regio. Men kan hier niet
’s nachts terecht voor opname. De GGZ werkt tijdens kantooruren. Daarbuiten kan
men een beroep doen op de crisisdienst.
Het intramuraal plaatsen van patiënten is overigens verre van eenvoudig. In sommige gevallen kan het wel twee jaar duren. De ACO vindt dit zorgelijk, temeer daar
vrijwel iedereen een toename signaleert van verwarde mensen, ofwel mensen met
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een psychische of psychiatrische stoornis. Ook de wijkverpleegkundigen signaleren
dat.
De beide professionals erkennen dat het voor patiënten vaak niet prettig is om in
een instelling te moeten worden opgenomen, maar dat hiervoor wel gekozen
moet worden als er niets anders meer is.

Verschillen tussen wijken
Er zijn gebieden in de stad waar concentraties van mensen met klachten voorkomen. De ACO pleit ervoor om dagopvang dan ook te concentreren in die gebieden.

Conclusies











Lang niet alle ouderen met psychiatrische aandoeningen zijn in beeld bij
huisartsen en anderen.
Het is van belang een onderscheid te maken tussen mensen met psychiatrische aandoeningen en dementie. Bij dementie ligt het accent meer op het
bieden van zorg. Bij psychiatrische aandoeningen op de behandeling.
Ook zorgverzekeraars maken dit onderscheid; volgens hen is dementie
geen psychiatrische aandoening.
Voordat een behandeling start, worden eerst alle mogelijke fysieke oorzaken van de klachten uitgesloten, bijvoorbeeld met behulp van bloedonderzoek. Aangezien niet alle huisartsen op de hoogte zijn van de noodzaak
daarvan, zou de ACO dit onder de aandacht van de huisartsen kunnen brengen.
Het is vaak moeilijk om mensen met psychiatrische problemen goed op te
vangen in een buurt. De omgeving is daar vaak onvoldoende op ingericht
(bijvoorbeeld bij de huiskamers die in diverse wijken functioneren).
Dagopvang kan een goede oplossing bieden, mits hierop niet bezuinigd
wordt.
Er zijn gebieden in de stad waar concentraties van mensen met psychiatrische klachten voorkomen. Het is goed om juist in die gebieden dagopvang
te concentreren.
Wachttijd voor opname kan soms jaren zijn. Dat is een groot probleem, ook
voor de omgeving. Het gaat hier over de wachttijd voor beschermde woonvormen en verpleeghuis. Voor psychiatrische behandeling en opname is
geen wachttijd.

Deze conclusies worden ingebracht in het Stedelijk Platform Ouderen.
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Themabijeenkomst 4, Hulp bij het Huishouden
25 mei 2016
Aanleiding
Hulp bij het huishouden blijft actueel. De ACO heeft in mei 2015 aan de voormalig
wethouder Jongerius haar twijfels geuit over de juistheid van het nieuwe systeem
van een basisvoorziening van anderhalf uur hulp per week. Ook heeft de ACO
gepleit voor betere communicatie met betrokkenen over de veranderingen.
Verder moet over de mogelijkheid van uitbreiding van het aantal uren en de
optie om via andere regelingen hulp bij het huishouden te krijgen, beter worden
gecommuniceerd naar de betrokkenen.
Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep in drie zaken uitspraken gedaan
over de criteria waaraan gemeenten moeten voldoen op basis van de nieuwe Wet
Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) waaronder huishoudelijke hulp valt. In
twee zaken gaat het om Utrechtse gevallen.

Gastsprekers:
Mevrouw Gerda Houtman, senior beleidsadviseur gemeente Utrecht, MO
Mevrouw Henriet Groenendijk, AxionContinu Thuiszorg

Wmo
Gerda Houtman meldt dat de gemeente in het kader van de Wmo al sinds 2007
hulp levert bij het huishouden. Onder het coalitieakkoord 'Bruggen Bouwen' van
het huidige kabinet werd deze dienst niet langer aangemerkt als overheidstaak: er
werd 40% op bezuinigd. De Wmo 2015 bood onvoldoende duidelijkheid. Gemeenten zijn toen op zoek gegaan naar mogelijkheden om hulp bij het huishouden anders in te vullen.
De Wmo is een voorzieningenwet, zo legt Gerda uit. Gemeenten mogen zelf het
niveau van dienstverlening bepalen. De overheid vindt dat cliënten voor hulp bij het
huishouden eerst hun eigen netwerk moeten aanspreken. Ze moeten daarbij accepteren dat het misschien minder schoon in huis is dan toen zij het werk deden.

Basisvoorziening
De gemeente Utrecht heeft als uitgangspunt dat kwetsbare inwoners zo goed mogelijk moeten worden ondersteund. Daarom is niet gekort op de uren voor hulp bij
het huishouden. Een ander uitgangspunt is dat het werk wordt gedaan door medewerkers in loondienst. Verder is als basisniveau: 'schoon’ gekozen. Tenslotte kan
iedereen op minimale ondersteuning rekenen, namelijk op 78 uren per jaar. De
cliënt kiest zelf welke werkzaamheden er gedaan moeten worden.
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Maatwerkmodules
Daaraan kunnen, indien nodig, twee maatwerkmodules worden toegevoegd.
- Module 1 is 'maatwerkvoorziening enkelvoudig'. Hieronder valt het klaarzetten of
voorbereiden van primaire levensbehoeften, zoals bijvoorbeeld schone kleding.
- Module 2 is 'maatwerkvoorziening complex'. Deze wordt bijvoorbeeld toegewezen
als er kleine kinderen in huis zijn.

Aanvullende hulp
Naast de basisvoorziening en de maatwerkmodules kan de cliënt aanvullende hulp
bij het huishouden inkopen voor € 5,= per uur (Huishoudelijke Hulp Toelage – HHT).
De cliënt koopt deze aanvullende dienst rechtstreeks bij de aanbieder in.

Uitspraken
De Centrale Raad van Beroep heeft gesteld dat hulp bij huishouden beleid valt onder de Wmo. Het beleid van de gemeente Utrecht sluit daarbij aan. Wel heeft de
CRB bepaald dat de norm van 78 uren dienstverlening per jaar als basismodule,
moet berusten op objectieve criteria, steunend op deugdelijk onderzoek. De gemeente heeft het voornemen geuit om het aantal uren per 10 oktober 2016 te verhogen naar 2 uur per week.

De praktijk
Henriet Groenendijk meldt vanuit de praktijk van AxionContinu dat er altijd in overleg met de cliënt een huishoudplan wordt samengesteld. De cliënt kan ervoor kiezen
om wekelijks anderhalf uur ondersteuning te krijgen, of tweewekelijks drie uren. De
meeste aanbieders hebben voorkeur voor drie uren per twee weken, maar de cliënt
bepaalt. Aan de hand van de bevindingen kan er aanvullende hulp worden ingeschakeld als de cliënt daar prijs op stelt.

Huishoudelijke medewerkers
Huishoudelijke medewerkers werken veelal met contracten van 12 à 25 uur per
week. De aanbiedende organisatie zorgt dat deze mensen berekend zijn op hun
taken. Er worden regelmatig groepsscholingen en gesprekstrainingen gegeven en
twee maal per jaar is er een bijscholingsdag. Voor nieuwe huishoudelijk medewerkers is er een introductiedag. Zo krijgen de medewerkers meer het gevoel dat zij bij
een organisatie horen. Henriet Groenendijk veronderstelt dat andere aanbieders dit
ook doen. Haar ervaring is dat er nauwelijks klachten zijn over het aantal uren huishoudelijke hulp. De extra uren worden vrijwel niet besteld. AxionContinu is tevreden over de gang van zaken.
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Reacties en discussie
Werkelijkheid
Het positieve beeld dat wordt geschetst spoort niet met de vele klachten die er zijn
over de 'keukentafelgesprekken’. Ook is meer maatwerk nodig. Gerda Houtman
geeft aan dat er om die reden huishoudcoaches zijn ingezet. Cliënten krijgen regelmatig huisbezoek, waarbij naar hun bevindingen wordt gevraagd. Desgevraagd
geeft Gerda Houtman aan dat mensen die tot de kwetsbare groepen worden
gerekend, altijd huisbezoek krijgen, tenzij men geen prijs daarop stelt.

Verwachtingspatroon
Volgens Gerda Houtman heeft de ontevredenheid ook te maken met het verwachtingspatroon: het is niet realistisch om te verwachten dat de huishoudelijke hulp
wekelijks de ramen lapt of de keukenkastjes sopt. Daarom wordt ervoor gepleit om
strikt duidelijk te zijn over de werkzaamheden in het huishoudplan. Cliënten moeten vooraf weten wat ze precies kunnen verwachten. Cliënten ontvangen een gemeentelijke beschikking voor hulp bij het huishouden. Daarin wordt alleen het aantal uren per jaar vermeld waarop de cliënt recht heeft. Over werkzaamheden vermeldt de beschikking niets, want die mag de cliënt zelf bepalen.

Eigen bijdrage
Vooraf wordt besproken hoe hoog de eigen bijdrage van de cliënt wordt. Deze eigen
bijdrage is afhankelijk van het inkomen. Het CAK berekent de hoogte en int het
geld.

Eigen netwerk
Volgens Henriet Groenendijk wordt bij het opstellen van het huishoudplan bekeken
of de cliënt een eigen netwerk heeft. De informatie die de cliënt daarover geeft, is
het uitgangspunt.

Vervolg op de uitspraken van het CRB
De gemeente laat binnenkort extern onderzoek doen naar de omvang en invulling
van de basismodule. Het streven is dit onderzoek eind augustus 2016 af te ronden,
zodat hierover duidelijkheid is vóór de invoering van het nieuwe beleid (2 uur in
plaats van 1 ½ uur per maand). De ACO wil hiervan op de hoogte gehouden worden.
Dit wordt toegezegd.
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Conclusies







Bij veel mensen is er nog steeds onduidelijkheid over de mate waarin hulp bij
het huishouden kan worden verkregen de noodzaak van goede voorlichting
blijft.
Verwachtingspatronen moeten sporen met de werkelijkheid. Het
‘huishoudplan’ moet duidelijkheid geven over de huishoudelijke werkzaamheden die worden verricht.
Er moet meer ruimte komen voor maatwerk.
Het systeem van de eigen bijdrage roept bij betrokkenen veel vragen op.
De eigen bijdrage-problematiek (in brede zin) behoeft meer aandacht.
ACO wordt door de gemeente op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van Hulp bij het Huishouden en de onderbouwing van de 1½ uur huishoudelijke hulp in de basismodule naar aanleiding van de uitspraak van de
Centrale Raad van Beroep, zodat de ACO hierop kan reageren.

Deze ‘opbrengst’ is mede ingebracht bij de Raadsinformatiebijeenkomst (RIA)
over Hulp bij het Huishouden en in het advies aan de raadsleden. Dit heeft geleid
tot meer keukentafelgesprekken, betere voorlichting en meer maatwerk. Het komende jaar zal vinger aan de pols worden gehouden.
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Themabijeenkomst 5, Verhalen van De Jonge Dame
21 september 2016

Aanleiding
Initiatieven in de wijken kunnen de participatie van ouderen bevorderen. Iedere
wijk doet dat op zijn eigen manier. In de wijk Zuilen is een bijzonder project dat de
aandacht verdient: ‘Verhalen van de Jonge Dame’.

Gastsprekers:
Mevrouw Liesbeth Arends en de heer Cas Slagboom beiden van het Participative
Project ‘We Come Closer’
Het wooncomplex De Dame bestaat uit 60 sociale huurappartementen. De gemiddelde leeftijd van de bewoners is ongeveer 70 jaar en velen zijn alleenstaand. De
ontmoetingsruimte van de Dame wordt in zelfbeheer door de bewoners open gehouden onder het motto De Dame Doet Het! Er kan koffie worden gedronken er
worden activiteiten georganiseerd. Ook de oudere bewoners uit de wijk zijn welkom en helpen mee. Sinds januari 2016 is er ook een buurtfitness voor ouderen en
allochtone dames uit de wijk gestart.
Vanuit De Dame ontwikkelen Liesbeth Arends en Cas Slagboom participatieprojecten voor ouderen op wijkniveau. Een daarvan is 'Verhalen van de jonge dame,'
waarover een film en een foto-expositie zijn gemaakt.

Jong en oud
Doel van het project was: op een positieve manier de plaats van ouderen in de
samenleving te laten zien, en ook te laten zien dat zij ertoe doen.
Dit project leidde bovendien tot mooie samenwerking met 'De Jongens,' een groep
jongeren uit de wijk Zuilen die de ouderen tot dan toe voornamelijk als veroorzakers van overlast hadden ervaren.

Expositie
Donderdag 7 juli 2016 werd in wooncomplex 55+ De Dame in Zuilen de fotoexpositie ‘De verhalen van de Jonge Dame’ geopend. In een voortgaand project
met oudere bewoners van wooncomplex 55+ De Dame wordt door middel van
fotografie en beeldbewerking gewerkt aan een ander gezicht van deze oudere
Utrechters. Het doel is een brug slaan tussen verschillende wijkbewoners, generaties en leefgemeenschappen.
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De expositie laat de beelden van de eerste fase van dit participatieproject zien,
waarmee de deelnemers een belangrijke stap nemen in het scheppen van een
ander beeld van het leven en de waarden van ouderen.
Vervolgens werd de film ‘Verhalen van De Jonge Dame’ vertoond.

Discussie naar aanleiding van film en toelichting
De aanwezigen vinden het een mooie film en een mooi concept. Het concept past
erg goed bij de ‘Huiskamers’ in de stad. Voorgesteld wordt het project te herhalen
in een verpleeghuis. Liesbeth en Cas denken dat dit lastig wordt, want in verpleeghuizen speelt heel andere problematiek.
Geopperd wordt dat het zo leuk zou zijn als ouderen eens een podium werd
geboden op een Culturele Zondag.
Liesbeth Arends vertelt dat zij daarover heeft gesproken met de directeur van
Cultuurpromotie Utrecht. In dat gesprek kwam naar voren dat het wel zinnig zou
zijn om de Culturele Zondag wat meer naar de wijken te brengen in plaats van in
de binnenstad te houden. De actieradius van ouderen is vaak maar klein.

Conclusies





Dit film- en expositieproject is een mooie manier om ouderen op een positieve manier naar voren te laten komen. Dat zou meer moeten gebeuren.
Culturele manifestaties, zoals de culturele zondagen, zouden meer een connectie moeten leggen met ouderen. Als kunstenaar én als bezoeker.
Culturele zondagen zouden dichter bij ouderen moeten worden georganiseerd, bijvoorbeeld in de wijken of in ouderencentra, zorginstellingen en dergelijke.
Dergelijke projecten kunnen ook worden opgezet ook in andere instellingen of
samen met de ‘Huiskamers’ in de verschillende wijken. Ouderen hebben vaak
mooie verhalen die niet alleen door andere ouderen worden herkend, maar
ook interessant zijn voor jongeren.

Het komend jaar zal de ACO bekijken hoe ouderen en kunst en cultuur meer en
dichter bij elkaar kunnen worden gebracht. Er wordt meegedacht aan een festival dat met en voor mensen van álle leeftijden wordt georganiseerd.
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Themabijeenkomst 6, Ouder worden en wonen in Utrecht
niet meer vanzelfsprekend
16 oktober 2016
Aanleiding
Ouder worden en wonen in Utrecht is niet meer vanzelfsprekend. De problematiek
rond zorgcentra die vanwege het nieuwe landelijke zorgbeleid moeten inkrimpen of
sluiten, is bekend. Zo ook het zorgcentrum Tuindorp Oost van Careyn. Wat komt
daarvoor in de plaats en waar kunnen ouderen die zorg behoeven nu terecht in
Utrecht? De ACO zoekt naar antwoorden.

Gastspreker:
De heer Rob van Dam, voorzitter Raad van Bestuur Careyn.

Situatie in Utrecht
Rob van Dam schetst de situatie. De bevolking wordt steeds ouder. Vroeger gingen
ouderen wel intramuraal wonen uit veiligheidsoverwegingen. Na de sluiting van de
verzorgingshuizen kan dat niet meer. Daar staat tegenover dat ouderen minder hulpeloos zijn dan voorheen. Vrijwel iedereen heeft wel een mobiele telefoon om snel
hulp in te roepen, bijvoorbeeld na een valincident.
Utrecht heeft altijd veel verzorgingshuizen gehad. De stad voelt de gevolgen van het
beleid rond langer thuis wonen dus goed. De zorginstellingen verwachtten een sterk
toenemende vraag naar verpleeghuiszorg, maar die viel mee. Die vraag is er wel,
maar mensen maken het liefst gebruik van kleinschalige voorzieningen.

‘Hartenconcept’, ook in Tuindorp-oost
Om aan de behoefte aan woningen waar men veilig kan wonen 'met zorg dichtbij' te
voldoen, heeft Careyn het Hartenconcept ontwikkeld. In Naaldwijk en Spijkenisse
(‘Hart van Groenewoud’) bestaan zulke centra al; voor Tuindorp Oost wordt het nu
ook ontwikkeld. Eerst komt er nieuwbouw naast het oude centrum, daarna wordt
het oude gebouw gesloopt. Leegkomende woningen worden tijdelijk bewoond door
studenten. De nieuwbouw zal naast 34 verpleeghuisplaatsen een aantal zelfstandige
woningen krijgen. De bewoners daarvan kunnen van zorgvoorzieningen gebruik
maken.
Het project loopt helaas niet zo snel, omdat er bezwaar is gemaakt door de organisaties die gevestigd zijn in de Groene Kop van Tuindorp.
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Gemeentegarantie
In Spijkenisse heeft de gemeente indertijd garant gestaan, wat de financiering heeft
vergemakkelijkt. Careyn bouwt in Utrecht niet zelf, maar laat dat graag aan een woningcorporatie over. Daar lopen al gesprekken over. Het is de bedoeling dat de woningcorporatie financiert, eventueel met hulp van de gemeente.

Reacties en discussie
De afstemming tussen de zorgaanbieders is goed. Zij bepalen overigens niet zelf
hoeveel zorgplaatsen er gerealiseerd worden, dat doet het Zorgkantoor.
Bij het voorzien in zorgbehoefte wordt rekening gehouden met mensen met een
andere geaardheid. Alle locaties van Careyn zijn gecertificeerd met de ‘Roze Loper’.

Samenwerking met woningcorporaties
Zorgaanbieders in Utrecht ontmoeten elkaar aan de Zorgtafel. Zij doen liever zaken
met woningcorporaties dan met een commerciële ontwikkelaar. Zorg leveren is de
taak van een zorgaanbieder, corporaties hebben de taak te zorgen voor goede
woonvoorzieningen. Als het tegen commerciële voorwaarden moet, zal er geen enkel zorgproject van de grond komen.
Op dit moment zien corporaties onvoldoende kans projecten te realiseren vanwege
de hoge grondprijzen in Utrecht. Welke partij hier verlichting kan bieden is de vraag.

Betaalbaarheid
De woningcorporatie gaat over de huurprijzen en houdt rekening met de betaalbaarheid, ook voor ouderen. Dit geldt ook voor de toegankelijkheid en levensloopbestendigheid van de woningen. Het nieuwbouwproject omvat ook een intramuraal
deel en een 'schil' waarvan ook koopwoningen deel uitmaken.

Verhuisgedrag
De bewoners van het centrum worden begeleid bij de verhuizing en komen ook in
aanmerking voor een verhuisvergoeding. Tuindorp Oost is proefproject van de VNGchallenge (wooncarrière; verhuiscoach). Het standpunt van de ACO is dat ouderen
pas willen verhuizen als er goede en passende woningen beschikbaar zijn. Rob van
Dam verwacht dat het nieuwe Tuindorp Oost snel volledig bezet zal zijn.

Oudere migranten
Er komen in Tuindorp Oost geen specifieke voorzieningen voor oudere migranten.
Uiteraard zijn zij van harte welkom. Oudere migranten met beperkte financiële mogelijkheden komen in aanmerking voor sociale huurwoningen. De ACO is van mening dat er specifieke voorzieningen voor oudere migranten noodzakelijk zijn. Dat
zou de gemeente in overweging moeten nemen.
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Buurtvoorziening
Met de omwonenden is uitvoerig van gedachten gewisseld, vooral over parkeren
en over de buurtvoorzieningen in het nieuwe pand. Daarvoor is maar beperkt
ruimte. De ACO vindt dat jammer, want voorzieningen zoals een
'buurtrestaurant' (niet-commerciële eettafel) worden steeds belangrijker nu ouderen thuis (moeten) blijven wonen. De vraag naar dergelijke voorzieningen verschilt
per wijk. Het vormt dus een aanzienlijk risico voor de gebouwexploitant. De ACO
acht een onderzoek wenselijk waarom het ene initiatief wél goed loopt en het andere niet.
Hieraan wordt vanuit de gemeente toegevoegd dat wederkerigheid de succesfactor lijkt, bijvoorbeeld in Rosendael van Careyn. Activiteiten worden daar voor en
door bewoners georganiseerd. De gemeente stimuleert dit door de partners in de
wijk met elkaar te verbinden. Een goed voorbeeld is de Mobiele Huiskamer in
Noordoost. Voor dit soort initiatieven heeft de gemeente een subsidieregeling.

Voor wie bouwen?
Careyn overweegt het ‘Hartenconcept’ ook voor Rosendael. Daar groeit de behoefte aan verpleeghuisplaatsen niet, maar aan wonen met 'zorg dichtbij' wel.
In het algemeen is de woonbehoefte aan het veranderen. Het is een positieve ontwikkeling dat jongeren woningen die voor ouderen worden gebouwd, óók aantrekkelijk vinden. De zorgaanbieders vragen daar aandacht voor. Zij pleiten er sterk
voor om sociale huurwoningen te bouwen die geschikt zijn voor jong én oud. Ouderen blijven vaak te lang thuis wonen omdat zij (nog) geen verpleeghuisindicatie
krijgen. Niet alleen de zorg moet goed geregeld worden, ook het welzijn.
Geconstateerd wordt dat ouderen ook terugdeinzen voor een verpleeghuisindicatie vanwege de eigen bijdrage. Daarnaast is het eenzaamheidsvraagstuk niet altijd
met welzijnsvoorzieningen op te lossen. Wie vult de 'brugfunctie' in als de zorgorganisatie het pand verlaat? Het Buurtteam probeert dit knelpunt op te vangen met
het instellen van een buurtspreekuur in dergelijke panden.
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Woonomgeving
De nieuwe woningen worden dan wel levensloopbestendig, wordt opgemerkt,
maar geldt dat ook voor de woonomgeving? Daarover worden afspraken gemaakt
met de gemeente. Er mag ervan worden uitgegaan dat de omgeving goed begaanbaar is voor iedereen.

Coalitie
De ACO vindt de stedelijke samenwerking enigszins versnipperd. De samenhang
tussen wonen, zorg en welzijn kan beter, bijvoorbeeld door een coalitie te vormen
van corporaties, zorgaanbieders, gemeente en ouderenorganisaties zoals ACO. Rob
veronderstelt dat de zorgaanbieders wel willen meedoen. Er is voldoende expertise, bijvoorbeeld op het gebied van de transitie van kantoorgebouwen.

Conclusies









De ACO vindt het ‘Hartenconcept’ van Careyn positief en veelbelovend, ook
voor Tuindorp Oost. Tijdens een werkbezoek aan Spijkenisse hebben veel
ACO leden zelf met dit concept kunnen kennismaken. De grondprijs zal een
probleem worden.
Er is groeiende vraag naar geschikte woningen, met voorzieningen in de
buurt en waar zorg geleverd kan worden.
Aandacht voor welzijn in relatie tot wonen en zorg is noodzakelijk om problemen die bij langer zelfstandig wonen (kunnen) ontstaan te voorkomen of
op te lossen.
Toegankelijkheid van woning én de woonomgeving vraagt blijvend aandacht!
Aanwezigheid van voorzieningen is essentieel. Winkels, huisarts, voldoende
openbaar vervoersvoorzieningen op loopafstand is een toets voor ieder
plan.
De ACO acht een onderzoek wenselijk naar de reden waarom het ene initiatief wél goed loopt en het andere niet.
De ACO is voorstander van een coalitie, bestaande uit vertegenwoordigers
van de corporaties, de zorgaanbieders en de ACO om extra druk te generen
op het realiseren van goede woon(zorg)plannen op geschikte plekken en
een ander actief grondbeleid.

Al deze aspecten zijn meegenomen in de inbreng van ACO in MNU verband bij de
Zienswijze voor de NPD strook in Overvecht en bij de stedelijke Bijeenkomst over
Langer zelfstandig wonen’, zie pagina 13.

37

THEMABIJEENKOMST 7, OPENBAAR EN AANVULLEND
VERVOER
23 november 2016
Aanleiding
Ouderen en mensen met een beperking hebben groot belang bij goed openbaar
vervoer. Hoe goed bereikbaar zijn bus en tram in Utrecht? Hoe staat het met de
norm dat iedereen binnen 500 meter van huis een halte moeten kunnen vinden?
Hoe toegankelijk zijn de bussen voor mensen met een rollator of rolstoel? Hoe
werkt in de praktijk het aanvullend openbaar vervoer in Utrecht, zoals Regiotaxi,
Domstad Plusbus en het nieuwe Buurt Mobiel in Overvecht?

Gastsprekers:
Mevrouw Nelleke Wuurman COSBO/ROCOV)
De heer Job Haug (SOLGU)
De heer Martijn van der Kroef (De Vier Gewesten – Regiotaxi)
Mevrouw Lisa de Goede en Ron Molenaar (U-OV)
Mevrouw Judith Riet (DomstadPlusbus – U Centraal)
Aansluitend aan de themabijeenkomst is een werkbezoek gebracht aan Buurt Mobiel in Overvecht. Hierover is een apart verslag gemaakt.

Ervaringen van gebruikers van openbaar vervoer
Nelleke Wuurman heeft namens COSBO zitting in het Regionaal Overleg Consumenten Openbaar Vervoer, ROCOV . Dat is een door de overheid ingesteld overlegorgaan, waaraan onder andere alle dienstregelingen in het openbaar vervoer ter advisering worden voorgelegd. De ROCOV heeft regelmatig contact met de concessiehouder, de provincie Utrecht, het U-OV en in mindere mate met Regiotaxi.

Klachten niet alleen van ouderen
Openbaar vervoer is er voor iedereen en niet alleen voor ouderen. Vooral ouderen
hebben veel klachten. Toch is het een algemeen probleem. Van een te snel optrekkende buschauffeur heeft niet alleen een onzekere oudere last, maar ook een
moeder met een kinderwagen last. De chauffeurs doen overigens in het algemeen
echt wel hun best om daarmee rekening te houden.

Informatievoorziening
De vervoermaatschappijen zouden de informatievoorziening bij veranderingen
moeten verbeteren. Zeker omdat ouderen het openbaar vervoer vaak onregelmatig
gebruiken. In de afgelopen tijd zijn er nogal wat zaken rond het openbaar vervoer
veranderd in de stad die juist voor incidentele reizigers ongunstig uitpakken.
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Voorlichting is niet altijd even duidelijk. Het zou ook goed zijn als de snelste route
zou worden aangegeven, en waar men de halte precies kan vinden.

Buslijnen
De buslijnen veranderen vaak en ingrijpend. Op sommige lijnen komt slechts eenmaal per half uur een bus. Dat past niet bij een grote stad als Utrecht. Openbaar
vervoer in de stad moet goed geregeld zijn voor iedereen en zeker voor mensen die
ervan afhankelijk zijn. In een grote stad mag best worden verwacht dat er om de
tien of vijftien minuten een bus komt.

Toegankelijkheid
Job Haug is als specialist al sinds 1989 bezig met toegankelijkheid. Zijn ervaring is
dat soms vindingrijk met criteria moet worden omgegaan om actueel te blijven. Dit
geldt ook voor busvervoer. In 1993 is een bus met een uitklapbare plank en een
speciale plek voor rolstoelers ontwikkeld. Deze rijdt nog steeds. Dat is eigenlijk verontrustend, vooral omdat over dat ontwerp indertijd niet goed genoeg gedacht is
vanuit gebruikersperspectief. Denken vanuit de gebruiker gebeurt nog steeds te
weinig.
Zo denken vervoerders bijvoorbeeld wel na over toegankelijkheid van voertuigen en
halteplaatsen, maar hoe de reiziger vanaf de halteplaats in de bus kan komen niet
genoeg. Daarom laat de SOLGU mystery guests met het openbaar vervoer reizen.
Gelukkig worden zij steeds enthousiaster.

Definitie van toegankelijkheid
Beperkingen zijn er in alle soorten en maten; denk aan visuele en auditieve beperkingen, maar ook aan mensen die gebruik moeten maken van een rollator of rolstoel. Het begrip 'toegankelijkheid' moet daarom beter worden gedefinieerd. In de
praktijk blijkt dat traptreden vaak een obstakel (te hoog) zijn of dat de lift waarover
sommige voertuigen beschikken niet voor personen is bedoeld.
Ook de inrichting van regiotaxi's moet afgestemd zijn op de beperkingen van alle
doelgroepen die vervoerd worden. SOLGU heeft een rapport met tips gemaakt
waarin alle punten nauwkeurig zijn omschreven. Het zou goed zijn als die bij een
volgende concessieverlening meegenomen zouden worden.

Reacties van de vervoerders Ron Molenaar (U-OV, chauffeurstrainer) vertelt
dat er onlangs nieuw materieel in gebruik is genomen. De chauffeurs moeten daar
nog aan wennen en worden bijgeschoold. Nieuwe chauffeurs krijgen veel trainingen
op het gebied van toegankelijkheid, service en comfort. Nu werkt de situatie in
Utrecht (stad) niet erg mee, want er vinden op heel veel plaatsen werkzaamheden
plaats. Enig ongemak gedurende een rit (schudden en schokken) is haast onvermijdelijk.
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Lisa Goede (U-OV, voorlichting) erkent dat de vele veranderingen het er voor incidentele reizigers niet eenvoudiger op maken. In juli jl. is het busstation geheel verplaatst (de ‘omklap’). Een grote verandering. Mensen moesten verder lopen naar
hun halte en bussen moesten andere routes gaan rijden. Communicatie daarover
is goed voorbereid, maar jammer genoeg zijn niet alle reizigers tijdig bereikt. De
nieuwe vertrekhaltes op Utrecht Centraal zijn onduidelijk bewegwijzerd. Lisa vertelt dat aan verbetering nog wordt gewerkt.

Informatie over busvervoer en hulp
Hoewel de schriftelijke informatie bij de wijkbureaus is neergelegd, bleken wijkbureaumedewerkers toch niets te weten over de wijzigingen in het busvervoer. De
aanwezigen doen de suggestie om een volgende keer ook informatiebrochures
neer te leggen op alle plekken waar veel mensen en veel ouderen komen.
In buurten waar veel ouderen wonen zou zo'n brochure zelfs huis-aan-huis verspreid moeten worden. Via de service 'U-OV Hulp' boden vrijwilligers hulp aan
mensen die zich onzeker voelden over het gebruik van het openbaar vervoer.
Ouderen en mensen met een beperking konden daar een beroep op doen. Deze
service blijkt niet breed bekend te zijn.

Plaats van bushaltes
Een van de aanwezigen merkt op dat niet alle haltes in de stad goed aan te rijden
zijn. Vooral voor blinden en slechtzienden levert dat problemen op. Zij stappen
vanuit de bus gemakkelijk naast het perron. De heer Molenaar legt uit dat sommige veelgebruikte perrons wel eens verzakken. Bestuurdersmoeten passagiers met
een beperking daarop wijzen. Ook wordt van hen verwacht dat zij zulke mankementen aan de centrale melden. De gemeente komt doorgaans in actie. Job Haug
vult aan dat sommige haltes onhandig zijn geplaatst, bijvoorbeeld direct na een
bocht. Volgens Ron Molenaar worden gevaarlijke situaties meestal snel doorgegeven aan de gemeente. De gemeente moet actie ondernemen, want U-OV kan de
haltes niet op eigen initiatief verplaatsen.

Regiotaxi
Vanaf 1 oktober jl. verzorgt De Vier Gewesten het vervoer per regiotaxi. 'Wij zijn
dus nieuw in de stad,' aldus Martijn van der Kroef. In korte tijd moest de organisatie de juiste voertuigen met deskundige chauffeurs op de weg zien te krijgen. De
knelpunten uit het begin zijn deels opgelost. Martijn is blij met de gedachtewisseling van vandaag en met de praktische tips. Wijzigingen zijn vervelend voor gebruikers, zo bevestigt hij, maar ook voor de medewerkers.
Er worden nu 35 nieuwe Sprinterbussen voor de regiotaxi gebouwd. De eersten
worden binnenkort in gebruik genomen. Wellicht is het nog mogelijk om verbeteringen door te voeren in de bussen die nog geleverd moeten worden. Deze bussen
hebben een speciaal systeem ontwikkeld om rollators en rolstoelen vast te zetten.
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DomstadPlusbus
De DomstadPlusbus valt eigenlijk niet onder het openbaar vervoer, zegt Judith Riet
(U Centraal, informele zorg), maar is kleinschalig persoonlijk (begeleid) vervoer.
Doelstelling is activering van ouderen door middel van vervoer. Elke donderdag
kunnen deelnemers meerijden om boodschappen te doen met ondersteuning van
vrijwilligers. Ook wordt er vervoer naar maatschappelijke activiteiten verzorgd, zoals bijvoorbeeld het Alzheimercafé of een activiteitenclub. U Centraal organiseert
zelf ook dagtochten en de bus wordt ook uitgeleend (inclusief chauffeur) aan bewonersorganisaties die een dagje weg willen. Hierbij wordt rekening gehouden met
mensen met een smalle beurs.
Er zijn twee bussen, elk voor maximaal zeven deelnemers, de chauffeur en een gastheer/vrouw. De twee laatstgenoemden zijn vrijwilligers. Elke bus kan rolstoelen
vervoeren en heeft een verlaagde instap. Er zijn ongeveer 1.100 deelnemers, waarvan er 700 regelmatig gebruik maken van de dienst. Hun gemiddelde leeftijd is bijna
80 jaar. De organisatie beschikt over twaalf vrijwillige chauffeurs, veertien vrijwillige
gastheren en -vrouwen en zes 'kantoor' vrijwilligers. Er worden jaarlijks zo'n 430
busritten gemaakt.
Bewoners zijn blij met de DomstadPlusbus! Vooral in de zomer is het moeilijk om
aan de vraag te voldoen, maar het is ook moeilijk om de juiste doelgroep te bereiken. Iedereen vanaf 65 jaar kan zich aanmelden.

Reacties en discussie
Omlegging Lijn 2
Mevrouw Huiding van wijkraad Binnenstad meldt dat de bereikbaarheid van de
binnenstad per bus slecht is. Buslijn 2 rijdt niet meer over de Catharijnesingel, maar
via de busbaan aan de andere kant van het spoor. Dat was bekend. Nu rijdt de bus
echter vanwege werkzaamheden op het Domplein ook niet meer over de Lange
Nieuwstraat. Is er aan een vervangende voorziening gedacht voor de bewoners van
de binnenstad en die van het Bartholomeus Gasthuis?
Mevrouw Boot van de gemeente Utrecht vertelt dat de gemeente de noodsituatie
heeft onderkend. Er is later vandaag een overleg en mevrouw Boot zal de bevindingen binnen een week aan het ACO secretariaat sturen. Zij zal ook nagaan waarom
omwonenden niet tijdig zijn geïnformeerd. Overigens is de provincie opdrachtgever
van het openbaar vervoer in de stad. Een van de aanwezigen (vertegenwoordiger
van ROVER in ROCOV) merkt op dat de tijdelijke wijziging van lijn 2 geen deel uitmaakte van het vervoerplan, waarover ROCOV heeft mogen adviseren. De wijziging
was ook voor ROCOV een verrassing.
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Niet overdekte uitstaphalte
Sommige bussen hebben wel een uitstaphalte bij het nieuwe overdekte gedeelte
van het station, maar geen instaphalte. Het instappen is op het Jaarbeursplein,
maar dat is niet overdekt. Is het mogelijk om, desnoods tijdelijk, in te stappen op de
uitstaphaltes? Volgens Ron Molenaar kan dat niet. Als instappen op de uitstaphaltes wordt toegestaan, zal het verkeer tot ver in de stad vastlopen, vooral in de
spitsuren. Mevrouw Boot neemt dit punt mee in het overleg.

Vaste vervoerstijden
De heer Goossens, voorheen werkzaam bij het ministerie van Infrastructuur & Milieu, onderschrijft de instabiliteit van het openbaarvervoerssysteem. Daar komt bij
dat er wel informatie is. Er gaat echter veel verloren in de enorme informatiestroom, die niet goed gestroomlijnd is.
De heer Goossens vraagt ook aandacht voor vaste begin- en eindtijden van activiteiten. Vervoer per regiotaxi past daar niet goed bij vanwege de te lange wacht- en
reistijden. Dit valt de uitvoerder van het vervoer niet aan te rekenen, maar de regiotaxi is geen oplossing voor ouderen met afspraken op vaste tijden.
Volgens de vertegenwoordiger van de provincie is dit een probleem 'van de vrije
markt', al let men bij de provincie de laatste tijd wel beter op de prijskwaliteitverhouding bij aanbestedingen. De regiotaxi blijft echter een collectieve
vervoersvoorziening, en zal dus nooit zo kunnen functioneren als particulier taxivervoer of het openbaar vervoer.

Instap Regiotaxi
Veel ouderen hebben moeite om in de regiotaxi te stappen. Zouden zij gebruik mogen maken van de stoellift aan de achterzijde? Martijn van der Kroef geeft dat de
vervoerder zich aan de regels en richtlijnen moet houden. Martijn is wel bereid om
de optie ter sprake te brengen.

Flexibiliteit en regiotaxi
Het is jammer dat je bij de regiotaxi geen retour kunt boeken, vindt een van de aanwezigen. Het zou ook fijn zijn als de chauffeur tussendoor een keer zou mogen stoppen, bijvoorbeeld als de passagier even een brief wil posten. Martijn begrijpt de
vraag om flexibiliteit. De vervoerder moet echter opereren volgens de opdracht en
binnen de regelgeving. Hij wil de vraag zeker voorleggen aan de opdrachtgever van
de regiotaxi.

‘Opstaan voor iemand, misstaat niemand’
'In de bus staat niemand meer op voor een oudere', zegt een aanwezige. Zij vraagt
zich af of daar niet op een vriendelijke manier aandacht voor kan worden gevraagd,
bijvoorbeeld door een ingesproken mededeling in alle bussen. De mensen van U-OV
vinden dit een goed idee. De boodschap zou ook via posters kunnen worden uitge
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dragen, of via de (route)schermen in de bus. De heer Isik, raadslid PvdA, wijst erop
dat zijn fractie het college bij motie heeft gevraagd om toegankelijke halteplaatsen.
Omdat er raadsmeerderheid voor was, wordt daar serieus werk van gemaakt. Verder is het de heer Isik opgevallen dat het openbaar vervoer in de stad nogal wat
knelpunten kent. Hij dringt er op aan om die altijd te melden, zodat er iets mee kan
worden gedaan bij een tussenevaluatie of nieuwe aanbesteding. 'Laat u het vooral
niet bij onderling klagen', aldus de heer Isik, 'maar maak er melding van. De lokale
politiek kan het dan aankaarten bij de concessiehouder, de provincie.' Nelleke
Wuurman wijst direct op de actie voor betere bereikbaarheid van het Diakonessenziekenhuis. Er is geen halte meer dicht bij de ingang.
Ook wordt er door een aanwezige op gewezen dat het huidige systeem van de Regiotaxi fout is. Er is geen goede analyse gemaakt. Ook de informatiestroom is niet
goed georganiseerd. Voor ouderen en mensen met een beperking levert dit problemen op, zeker in de toekomst als het aantal ouderen toeneemt. Er zal beter over
nagedacht moeten worden om werkelijk tot een goed (collectief) openbaar vervoer
te komen.

Conclusies
U-OV




Voor het tijdelijk niet bereikbaar zijn van de zuidelijke binnenstad moet op
korte termijn een oplossing komen. De ACO hoort binnen een week van de
gemeente welke mogelijke oplossingen er zijn.
Het is uiterst belangrijk dat er een betere vorm wordt gevonden voor de
enorme informatiestroom over wijzigingen. De ACO wil graag meedenken
over een werkbare, duidelijke vorm.
U-OV vraagt op de een of andere manier aandacht voor het in de bussen
opstaan voor ouderen en mensen die moeilijk ter been zijn.
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Er zijn problemen gemeld over de bereikbaarheid van het Diaconessenhuis.
Actie is gaande en de gemeente er mee bezig. De ACO houdt dit in de gaten.

Regiotaxi






Er zijn diverse praktische problemen met de regiotaxi. Graag melden bij ‘De
Vier Gewesten’, uitvoerder.
Martijn van der Kroef zal de vraag over meer flexibiliteit zeker voorleggen
aan de opdrachtgever van de regiotaxi.
Martijn van der Kroef zal de suggestie om gebruik te mogen maken van de
stoellift aan de achterzijde van de regiotaxi ter sprake te brengen in het
overleg met de opdrachtgever/provincie.
De provincie neemt het rapport met 14 criteria van SOLGU (Notitie ‘Criteria
aanbesteding Regiotaxi’) mee bij de volgende aanbesteding voor vervoer
per regiotaxi. Het contract met DVG loopt op 1 augustus 2018 af.
Het is noodzakelijk om na te denken over een meer passend en flexibeler
regiotaxisysteem, want het aantal ouderen dat gebruik zal gaan maken van
deze voorziening blijft toenemen.

Oproep
Knelpunten en problemen graag signaleren bij de ACO, maar nadrukkelijk ook bij
de lokale politiek.
De ACO heeft zich na deze bijeenkomst met succes ingezet voor tijdelijk aanvullend vervoer, via overleg en een briefadvies aan wethouder Van Hooydonk. Vanaf begin februari 2017 rijden er pendelbussen vanaf het Centraal Station door de
zuidelijke binnenstad.
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THEMABIJEENKOMST 8, Dementiezorg nu!
14 december 2016
Aanleiding
De groep mensen met dementie vertoont een sterke groei; bijna iedereen kent wel
een patiënt in de nabije omgeving. De zorg voor hen groeit dus ook. Over het behoud van de goed lopende stedelijke Ketenzorg dementie maakte en maakt de ACO
zich ernstige zorgen. Vanwege het wijkgerichte pilotproject van Zilveren Kruis, zou
ook de dementiezorg wijkgericht moeten werken. terwijl juist de stedelijke opgezette Ketenzorg dementie goed liep. De ACO heeft in meerdere gesprekken haar
zorgen geuit bij Zilveren Kruis. Inmiddels is er vlak voor deze themabijeenkomst
door de uitvoerders van de zorg een convenant ondertekend. Hoe staat het er nu
mee?

Gastsprekers:
Mevrouw Angelique Hoogduin, regisseur Ketenzorg (Careyn)
Mevrouw José Jeltes, beleidsadviseur Sociaal Domein (gemeente Utrecht)
Mevrouw Marjolein Dijns-van der Hoek (Landelijke Inkoop, Zilveren Kruis).
Marjolein is helaas verhinderd, maar is bij de voorbereiding van de themabijeenkomst wel betrokken geweest.

Onzekerheid
Angelique Hoogduin houdt haar inleiding aan de hand van een power point presentatie. Ook de presentatie van (de helaas verhinderde) Marjolein Dijns wordt getoond. Beide presentaties zijn te vinden op de website: www.aco-utrecht.nl
Het voortbestaan van de ketenzorg was inderdaad onzeker. Daarover is in juni 2016
zoals gezegd een convenant gesloten tussen de zorgaanbieders. Dit convenant
moet worden uitgewerkt. Het probleem is inmiddels opgelost. Er wordt een onafhankelijke ketenregisseur aangetrokken.
Voorts meldt Angelique Hoogduin dat dementie onder migrantenouderen opvallend toeneemt. De cijfers daarover zijn mogelijk vertekend, want deze groep was
tot voor kort simpelweg minder goed in beeld.

Stedelijke zorg en zorg in de wijken
Naast activiteiten in de wijken bestaat stedelijk casemanagement. Hoe komen die
twee samen? José Jeltes verduidelijkt aan de hand van een presentatie dat het casemanagement samenhangt met zorg gelet op de Zorgverzekeringswet en Wet
langdurige zorg. De gemeente biedt aanvullende voorzieningen in buurten. Deze
twee functioneren naast elkaar – ze werken aanvullend en gezamenlijk. .
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Aan de samenwerking tussen zorgaanbieders ligt een intentieverklaring ten grondslag.
Dagbegeleiding wordt door diverse aanbieders geleverd, in overleg met de gemeente. Doel is om de thuissituatie wat te ontlasten. De groepen bestaan uit zes
tot acht personen. De activiteiten moeten zo goed mogelijk aansluiten bij de belangstelling van de groepsleden. Zo mogelijk ook met een op de persoon gerichte
maatwerkvoorziening

Reacties en discussie
Vraag en aanbod
Er wordt opgemerkt dat de aanbodzijde wel op orde lijkt; maar hoe beleven patiënten dat?
De familie of de buren signaleren vaak als eerste dat er iets 'niet pluis' is. Het is
belangrijk dat de patiënt dan bij de huisarts terechtkomt. In overleg met hem of
haar krijgt de patiënt dan een casemanager. Deze professional onderhoudt het
contact met de patiënt en volgt hem of haar tot aan de opname in een verpleeghuis. De casemanager is er niet voor de dagelijkse zorg. Hij of zij ziet er echter wel
op toe dat daar anderen voor worden ingeschakeld.

Administratieve druk
Een moeilijk punt voor de patiënt is de administratieve druk. Er moet van alles geregeld worden: de zorgverzekering moet worden aangepast, er moet worden gezocht naar een passende zorgaanbieder, er moet worden uitgezocht of er zaken in
aanmerking komen voor vergoeding via de Wmo of WLZ, de Wet Langdurige Zorg.
Dit zijn complexe vraagstukken voor een dementiepatiënt. Patiënten die gebruik
kunnen maken van een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen met nóg meer
rompslomp te maken krijgen, zeker als zij recht hebben op langdurige zorg. De
organisaties zijn hierover met elkaar in gesprek. De problemen die zijn ontstaan
met administratieve druk en schotten tussen verschillende financieringsmogelijkheden moeten overigens op landelijk niveau worden opgelost. Met concrete vragen kan een afspraak worden gemaakt met José Jeltes.

Samenwerking met andere instanties
Samenwerking tussen alle betrokken partijen is een belangrijke doelstelling van
het pilotproject van Zilveren Kruis. De wijkverpleegkundige functioneert naast de
huisarts als 'spil in de wijk'. Met die zorg kunnen mensen zo lang mogelijk thuis
blijven wonen. Wijkverpleegkundigen zijn in dienst van de zorgaanbieders. Niet
elke zorgaanbieder doet mee aan het pilotproject van Zilveren Kruis. De ACO zou
liever zien dat wijkverpleegkundigen onafhankelijk werken. Het pilotproject heeft
de keuzevrijheid voor patiënten sterk beperkt.
Het feit dat er geen verzorgingshuizen meer bestaan, maakt de situatie overigens
extra lastig omdat in een verpleeghuisplaats plaatsen vaak niet direct beschikbaar
zijn.
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Knelpunten opgelost?
De ACO is benieuwd welke knelpunten rond dementie in Utrecht opgelost (kunnen)
worden met de wijkgerichte aanpak. De organisaties blijken intensief met elkaar in
gesprek te zijn over de problemen met administratieve druk en schotten tussen
verschillende financieringsmogelijkheden, als moet dit probleem op landelijk niveau
worden opgelost. De mogelijkheden om zorg te bieden aan mensen met dementie
zijn wel wat verruimd onder het pilotproject. De samenwerking tussen de aanbieders kan echter beter.
Het is de intentie van de gemeente om hierbij ondersteuning te bieden, ook om
formele en informele zorg (mantelzorg) goed op elkaar af te stemmen. De gemeente wil ook innovatieve voorzieningen mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld het
Odensehuis en het ontwikkelen van 'logeeropvang'. De mogelijkheden voor 'Care
B&B' worden verkend.
Daarnaast streeft de gemeente naar laagdrempelige voorzieningen voor ouderen,
niet specifiek voor dementerende ouderen. In het kader van laagdrempelige voorzieningen wordt er groepsbegeleiding aangeboden voor beperkt zelfredzame bewoners. In 2017 start de gemeente Utrecht in samenwerking met de Alzheimerstichting een onderzoek naar de meerwaarde en kansen van de 'Dementievriendelijke
gemeente'.

Conclusies








Een belangrijk aandachtspunt voor de ACO is het toenemende aantal dementiepatiënten, vooral onder migrantenouderen.
Innovatieve voorzieningen voor opvang zijn nodig. Logeeropvang via 'Care
B&B' wordt bijvoorbeeld verkend.
De schotten tussen de verschillende financieringswijzen (WLZ, Zvw, WMO,
PGB) hangen samen met landelijk beleid; daar kan de gemeente niet direct
iets aan doen, maar het moet wel worden opgelost. Niet alleen zorgverzekeraars en gemeente ook politieke partijen moeten zich hiervoor inzetten.
Voor verpleeghuisplaatsen is een wachtlijst. Deze moet worden opgelost.
Wachtende patiënten moeten in die wachttijd in elk geval in aanmerking
komen voor dagbegeleiding.
De ACO ontvangt t.z.t. graag het rapport van het onderzoek naar de meerwaarde en kansen van dementievriendelijke gemeente. Dit wordt toegezegd.

Dit onderwerp blijft de aandacht houden van de ACO. Het feit dat vlak voor deze
themabijeenkomst een convenant is getekend is een mooi succes. Op de uitwerking daarvan blijft de ACO alert.
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Werkbezoeken
De ACO heeft twee werkbezoeken georganiseerd.

Werkbezoek 1
23 november 2016

Buurt Mobiel Overvecht: Maatwerkvervoer voor en door
de wijk
Na behandeling van het thema openbaar en aanvullend vervoer volgde een bezoek
van ACO leden en gasten aan de Stichting Buurt Mobiel te Overvecht.

Duurzaam, plezierig, comfortabel en veilig
Op 2 september 2016 heeft wethouder Van Hooydonk Buurt Mobiel officieel geopend. Buurt Mobiel biedt elektrisch vervoer in de wijk Overvecht. Vrijwilligers besturen de voertuigen, halen mensen op verzoek thuis of waar dan ook op in Overvecht en brengen hen naar de gewenste bestemming binnen Overvecht.
Er zijn geen vaste routes of haltes. Afspraken worden telefonisch gemaakt via:
06-39721486.
Er zijn ‘centralisten’ voor het aannemen van telefoontjes en het inplannen van
ritten in overleg met de chauffeurs. De chauffeur help ook mee in- en uitstappen
en met in- en uitladen van boodschappen, rollator etc.

“Wijkambassadeurs”
De chauffeurs zijn ook een soort ambassadeurs van de wijk. Zij kennen de wijk en
de voorzieningen en kunnen gasten zo nodig of wenselijk ook suggesties doen. Het
doel is om bewoners en bezoekers beter gebruik te laten maken van al het moois
wat er in de wijk Overvecht is. Ook wordt de drempel om er op uit te trekken met
Buurt Mobiel verlaagd.

Ontstaan
Buurt Mobiel is op initiatief van enkele mensen als een sociale onderneming opgestart. Van een bewonersinitiatief is het inmiddels een stichting met twee directeuren en een Raad van Toezicht.
Het is opgezet op basis van een behoefteonderzoek in de wijk. Dat is essentieel en
wordt als succesfactor beschouwd.
Het project wordt twee jaar lang financieel ondersteund door de gemeente Utrecht,
Overvecht Vastgoed, Zomerperspectief, Utrecht Natuurlijk, De Social Impact Factory
en thuiszorg Stichting Zorgwacht. Iedereen kan vriend worden van Buurt Mobiel of
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Tarieven
Per persoon wordt 2 euro per rit betaald. Er zijn 5 en 10 strippenkaarten te koop bij
diverse winkels in Overvecht. Het is niet mogelijk om bij de chauffeur een strippenkaart te kopen.
Voor nadere informatie en vragen: info@buurtmobiel.com of via Facebook.
Bezoekadres: Gageldijk 182, 3566 MJ Utrecht.
Postadres: Bruisdreef 151, 3561 VS Utrecht. Tel: 06-39721486

49

Werkbezoek 2
14 december 2016

Odensehuis ‘Andante’
Na de ACO themabijeenkomst over dementiezorg is een bezoek gebracht aan het
Odensehuis ‘Andante’. Dit huis is gevestigd in het buurthuis PODIUM, aan de Oudwijkerdwarstraat, Utrecht Oost.
We gaan met de trap naar boven - er is ook een lift - en worden met rustige klassieke muziek ontvangen en rondgeleid. Er wordt ons verteld over de achtergrond,
visie en de huidige stand van zaken van Andante.

Geen indicatie, geen zorgvoorziening
Andante is een inloophuis van, voor en door mensen met geheugenverlies, dementie én hun naasten. Het huis staat open voor iedereen met geheugenklachten en
beginnende dementie. Ook voor jonge mensen met dementie. Deelnemers hebben
geen indicatie of diagnose nodig om er gebruik van te maken. Ook partner, familie,
buren of kennissen zijn welkom.
Andante wil voor iedere deelnemer een prettige en veilige tweede thuisplek zijn.
Het is geen zorgvoorziening en valt niet onder een verpleeg- of verzorgingshuis. Er
zijn dan ook geen verzorgenden in huis. Natuurlijk hanteert Andante de menselijke
maat, maar als iemand in het Odensehuis regelmatig hulp nodig heeft, moet diegene het zelf regelen. Het uitgangspunt is zelfredzaamheid.

Ontstaan
Odensehuis ‘Andante’ is een burgerinitiatief. In diverse gemeenten zijn Odensehuizen opgericht vanuit eenzelfde filosofie. ‘Andante’ is het eerste Odensehuis in
Utrecht en bijna 9 maanden geleden geopend. Het is drie dagen open tussen 10.00
uur en 16.00 uur.
De naam Odensehuis is afgeleid van de Deense stad Odense waar sinds 2001 zo’n
inloopcentrum bestaat. Andante is een muziekterm die aangeeft dat de muziek
langzaam gespeeld moet worden.

Activiteiten
In het Odensehuis kan iedereen terecht voor informatie, ontspanning en ontmoeting. De bezigheden sluiten zo veel mogelijk aan bij de interesses en mogelijkheden
van bezoekers. Vrijwilligers kijken welke activiteiten passend zijn. Bij alle activiteiten wordt gestreefd naar zoveel mogelijk zelfredzaamheid.
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Sommige bezoekers schilderen of boetseren, lezen de krant, knutselen of drinken
gezellig een kopje koffie of thee. Anderen maken muziek, luisteren ernaar of kijken
naar kunst.
In de gespreksgroep ‘gedachtenkamer’ kunnen mensen met beginnende dementie
hun ervaringen en gedachten uitwisselen.
De aanwezigen zorgen samen voor een lekkere lunch. Familie en vrienden delen in
de naastengroep hun zorgen en mooie momenten met elkaar. Bezoekers en vrijwilligers werken zo samen met buurtbewoners en lokale ondernemers aan een dementievriendelijke wijk en stad.

Vrijwilligers
In het Odensehuis werken veel vrijwilligers. De ondersteuning van vrijwilligers en
het dagelijkse reilen en zeilen vraagt goede begeleiding door een betaalde coördinator, Lia Kemerink. Zij draagt zorg voor de deelnemersorganisatie, legt de verbinding met het bestuur en onderhoudt de externe contacten. De vrijwilligers vervullen de rol van gastvrouw/gastheer of begeleider van activiteiten. Ze hebben een
luisterend oor. Alle vrijwilligers krijgen een basiscursus en een geringe vrijwilligersvergoeding.

Vrienden
De Vriendenstichting is opgericht op 17 oktober 2014. Het doel van de Vriendenstichting is Odensehuis Andante financieel te ondersteunen met giften van particulieren en bedrijven, ten behoeve van activiteiten van de deelnemers in het Odensehuis. Mail voor meer informatie naar info@inloophuisandante.nl

Financiering/bijdrage
In totaal gaat er zo’n € 150.000,- euro per jaar om. Andante is voornamelijk afhankelijk van bijdragen van fondsen voor de financiering van de exploitatiekosten.
Daarnaast komt er subsidie van de Gemeente Utrecht. Ook de bezoekers betalen
een kleine bijdrage. Bij regelmatige deelname (ongeveer twee keer per week)
wordt een eigen bijdrage gevraagd met een richtbedrag van € 45,- per maand.

Nadere informatie?
Adres: Odensehuis ‘Andante’
Oudwijkerdwarsstraat 148,
3581 LJ Utrecht
Tel: 06-19 19 78 10
E-mail: info@inloophuisandante.nl
Website: www.odensehuisandante.nl
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Voorzitter
Onafhankelijk voorzitter

Mevrouw M.M. van der Burg

Vertegenwoordiger vanuit:

Vertegenwoordiger

Buurtteams/Inclusio

De heer M. Ahmadian/mevrouw
A. van Hoof/mevrouw I. van Nes

KBO, Stad Utrecht

Mevrouw I. Bouter

Altrecht, Ouderenpsychiatrie

De heer P. Bremers

AxionContinu, groep regio Utrecht Zuid

Mevrouw H. Groenendijk tot 1-10-2016
Mevrouw H. Engbers
De heer J. Jansen
De heer E.J.P. Kurver

ANBO

Meldpunt Minderheden Utrecht

Mevrouw R. Jones

Careyn, Thuiszorg

Mevrouw I. de Kam

Minderheden (TUNSER)

De heer M. Karaköse

L.O.C. Stad Utrecht

Mevrouw S.J. Kieft-van Wingerde

Minderheden (Surinaamse Ouderenver. Moria)
U Centraal

Vacant

Nisbo
CNV

De heer A. Saadaoui
Mevrouw. A. Noya
De heer M. Scholten

KBO, Vleuten de Meern

Mevrouw M. Spermon

PCOB

Mevrouw J.C. Tydeman
Mevrouw G. Valk
Mevrouw A. Vollenberg

Mevrouw I. Rodermans/mevrouw
M. Suvaal

Bartholomeus Gasthuis, Huis in de Wijk
BO-EX (namens Utrechtse woningcorporaties)
Ongeorganiseerde ouderen

De heer R. van der Weide

FNV

Vacant

Huisartsenvereniging Utrecht

Agenda-lid

De heer Th. Wennekes
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Adviserende leden/Contactpersonen

Vertegenwoordiger

Contactpersoon Maatschappelijke Ontwikkeling / Meedoen naar Vermogen
Contactpersoon Werk & Inkomen
Contactpersoon Volksgezondheid

Mevrouw J. Jeltes

Contactpersoon REO

De heer M. Wisselink
De heer A. ten Boden

Mevrouw G. Houtman
Mevrouw M. van der Horst

Secretariële ondersteuning
Notulen
Secretaresse

Mevrouw M. van de Merwe,
Rosenbaum Select
Mevrouw D. Dupont-Vork, U Centraal

Financiële ondersteuning

Mevrouw. K. Jongejan, U Centraal

Wijkantennes

Vertegenwoordiger

Wijk Noord-West (02)

Mevrouw A. Noya

Wijk Noord-Oost (04)

De heer M. Scholten
Mevrouw M. Coopmans

Wijk Oost (05)

Mevrouw C. Tydeman
Mevrouw N. Scholten
De heer J. Jansen

Wijk Binnenstad (06)
Wijk Zuid (07)

De heer E. Kurver (Lunetten)
De heer R. van den Eventuin
(Hoograven)

Wijk Zuid-West (08)

De heer B. Oremus

Wijk Vleuten-De Meern (10)

Mevrouw J. Kieft - van Wingerde en
mevrouw M. Spermon (geeft ook
informatie over Leidsche Rijn)
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Financiën
Begroting 2016

Realisatie 2016

1. Secretariële ondersteuning

€

3.000,00

€

6.262,96

€ -3.262,96

2. Inhoudelijke ondersteuning

€

5.000,00

€

2.178,00

€ 2.822,00

3. Organisatiekosten

€

4.000,00

€

3.508,31

€

4. Activiteiten/ projecten

€

4.000,00

€

8.571,80

€ -4.571,80

extra budget

€

5.000,00

€

€

21.000,00

€

-

Verschil

491,69

€ 5.000,00

20.521,07 €

478,93

Toelichting
1.

2.

3.
4.

Per 1 januari 2016 ontving de ACO de bijdrage van de gemeente voor haar
activiteiten via het Maatschappelijk Netwerk Utrecht. Van het totale bedrag
van 100.000 euro, was voor de ACO 16.000 euro beschikbaar. De financiële
administratie kwam in handen van U Centraal.
Voorheen bedroeg de gemeentelijke bijdrage aan de ACO ca. 36.000 euro
(incl. secretariële en inhoudelijke ondersteuning). Zoals hiervoor uiteengezet
heeft deze flinke bezuiniging geleid tot beperking van de activiteiten. Al snel
bleek dat de halvering van de ACO bijeenkomsten de betrokkenheid van de
leden sterk aantastte. Medio 2016 is weer overgegaan naar maandelijkse
ACO Themabijeenkomsten en werkbezoeken. Ook de inschatting van de secretariële ondersteuning bleek al snel niet reëel en veel te laag te zijn ingeschat op een uur en zeven minuten per week. De gemeente heeft hiervoor
een extra budget van 5.000 euro beschikbaar gesteld.
De ACO is binnen de (aangepaste) begroting gebleven. Bijna 500 euro resteert nog.
De uitgaven per post verschillen wel ten opzichte van de begroting. Begin
2016 is in het Kernteam MNU al vastgesteld dat de verdeling over de vier
posten (secretariële ondersteuning, inhoudelijke ondersteuning, organisatiekosten en activiteiten) niet spijkerhard is en dat onderlinge verschuiving mogelijk is.
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