Jaarverslag Seniorenplatform 2019
Doel en werkwijze seniorenplatform
Het Seniorenplatform heeft ook in 2019 invloed uitgeoefend op het seniorenbeleid in
Enschede door het organiseren van verschillende contacten met senioren en door
veelvuldig overleg met allerlei instellingen, organisaties en de gemeente. Het doel was ( en
is) om de belangen van senioren te behartigen en er voor te zorgen dat er niet alleen over
senioren wordt gepraat, maar ook met senioren
Het bestuur bestond uit 10 leden, waarvan 4 leden het dagelijks bestuur vormen: Hanny
Flore (voorzitter), Joke van Oostende (secretaris en PR), Louk Geilenkirchen (interim
penningmeester en notulist), Dick Boer (coördinator werkgroepen). Joke heeft aangegeven
om per 31 dec. te stoppen. In een opvolging is nog niet voorzien.
De overige bestuursleden waren:
Jan Lubberding, Wil Vis, Angele Höppener, Bert de Haas, Tiny Hannink en Sonja Kooy.
Naast het bestuur waren er nog werkgroepleden, die samen met de bestuursleden deel
hebben genomen aan verschillende werkgroepjes. In wisselende samenstelling zijn er
bezoeken gebracht aan diverse organisaties, symposia bezocht en deel genomen aan
meningsvorming. Dit heeft geleid tot het bijstellen van beleid bij deze organisaties.
Naast incidentele overleggen met organisaties hebben er ook structurele overleggen
plaatsgevonden. In 2019 is er 2x overleg geweest met een delegatie van de Wmo-raad en
2x met de gemeenteraadsleden met een onderdeel van het sociale domein in hun
portefeuille. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met wethouder van den Berg (zorg en
welzijn) en met wethouder Diepemaat (seniorenhuisvesting)
Themabijeenkomsten in 2019
De themabijeenkomsten hadden als doel om de senioren in Enschede te informeren over
actuele onderwerpen en hun mening te horen. Ook beleidsmakers waren bij deze
bijeenkomsten uitgenodigd. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten werd het onderwerp
verder uitgediept en leidde het tot standpunten die het seniorenplatform naar buiten heeft
gebracht.
22 maart: Discussiebijeenkomst over voorlichting en informatiebeleid van zorg- en
welzijnsorganisaties, dat gehouden werd in wijkcentrum De Magneet. Naar aanleiding van
deze discussiebijeenkomst is een notitie opgesteld over een goed informatiebeleid aan
senioren. Deze notitie is besproken met de zorg- en welzijnsorganisaties.
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8 november: Themabijeenkomst over Sociale Veiligheid bij Prismare. Er is tijdens deze
bijeenkomst informatie gegeven door Mediant en door Stichting Vitaliteit en Veiligheid.
Tijdens een discussie met de aanwezige senioren is er aan de hand van stellingen o.a.
gepraat over ouderenmishandeling en is er een informatienotitie geschreven over
ouderenmishandeling. Deze notitie is geplaatst op de website van het seniorenplatform.

Chronologisch overzicht acties in 2019
1. Per 1 januari heeft het Seniorenplatform haar medewerking verleend aan het project
Wijklink van de Saxion. De bedoeling van dit project is het maken van een koppeling tussen
de zorgopleiding van Saxion en de zorgbehoeften van ouderen. Seniorenplatform lid Sonja
Kooy is toegetreden tot de kerngroep Wijklink om de groep ouderen te vertegenwoordigen.
2. Per 1 januari heeft het Seniorenplatform haar medewerking verleend aan het project
“Voorkomen eenzaamheid” van de zorginstellingen Manna en Liberein.
Er is aangedrongen op verbreding van dit thema naar andere organisaties om
samenwerking tot stand te brengen. Die verbreding heeft inderdaad plaatsgevonden.
3. In februari is de notitie Dagopvang voor ouderen met (lichte) dementie van het
Seniorenplatform besproken met de zorginstellingen, met het Platform Dementie Twente en
met de gemeente. Er is aangedrongen op dagopvang zonder indicatie in iedere wijk. Hier
wordt door de gemeente en de zorginstellingen aan gewerkt.
4. In april is de notitie “Voorlichting en informatie” van het seniorenplatform besproken met
de welzijnsorganisaties en de gemeenteraadsleden sociale domein. Naar aanleiding van
deze notitie zijn alle wijkwijzers bezocht om hun rol bij voorlichting aan ouderen in beeld te
brengen.
5. in mei is er op voorstel van het Seniorenplatform een coördinator ouderen aangesteld bij
M-pact om ouderen te ondersteunen bij het zoeken naar vrijwilligerswerk. Senioren kunnen
nu bij de vestiging van M-pact in de bibliotheek advies en ondersteuning krijgen.
6. In juni 2019 heeft het Seniorenplatform een brief gestuurd naar de gemeenteraad met
aanbevelingen over seniorenhuisvesting. Tijdens een stedelijke commissievergadering
heeft het seniorenplatform haar aanbevelingen toegelicht over de noodzaak van een
hoofdstuk seniorenhuisvesting in de Enschedese woonvisie.. Dit heeft o.a. geleid tot een
motie over seniorenhuisvesting, die is aangenomen door de gemeenteraad.
7. In september heeft het Seniorenplatform een brief gestuurd naar de gemeenteraad om
extra aandacht te besteden aan het ondersteunen van oudere werklozen bij het vinden van
werk. Deze brief ondersteunde de aanbeveling van de adviesraad Werk en Inkomen. Dit
heeft helaas niet geleid tot het bijstellen van de werkgelegenheidsplannen van de
gemeente.
8.In oktober is het Seniorenplatform gestart met een speciale werkgroep om de nieuwe
woonvormen voor senioren uit te werken. Er is contact gelegd met de Stichting Knarrenhof
en zijn er diverse gesprekken gevoerd met de gemeente en de woningbouwverenigingen.
9. In november is er een brief geschreven naar de SVB over ouderen met een onvolledige
AOW. Er is aangedrongen op betere voorlichting. De SVB heeft geantwoord, dat ze de
doelgroep actief zal informeren.
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PR-plan en communicatie
1. Er is een PR-plan opgesteld en de lijst met organisaties, die belangrijk zijn voor de
uitvoering van seniorenbeleid is bijgewerkt. Er is per 1 oktober een website online gekomen
met een mogelijkheid om digitaal opmerkingen te plaatsen en vragen te stellen.
2. Er zijn 6x per jaar artikelen geplaatst in de “Stadspost voor Senioren.(oplage van 11.000
exemplaren) en eveneens 6x per jaar is er een digitale nieuwsbrief verstuurd naar de
senioren, die zich aangemeld hebben voor deze nieuwsbrief (400 senioren)
3. Er heeft 2 x een uitgebreid artikel in de Tubantia gestaan naar aanleiding van acties.
Daarnaast zijn via de media de themabijeenkomsten aangekondigd en zijn ouderen
organisaties uitgenodigd via een mailbericht.
4. Via de nieuwsbrieven van de KBO en PCOB worden de senioren van de ouderenbonden
op de hoogte gehouden.
Samenwerking met organisaties in 2019
In 2018 is er met veel organisaties contact gelegd om samen het beleid en activiteiten voor
senioren te bespreken. De gesprekken hebben geleid tot meer inzicht en tot het formuleren
van adviezen. Het betrof in 2019 de volgende organisaties:
Alifa Welzijn Ouderen
M-pact
Wij Mantelzorgers: mantelzorgondersteuning
Wijkwijzers
FNV senioren
Zorgorganisaties
Huurderscommissies
Woningbouworganisaties
Saxion
Gemeente Enschede
Resultaten speerpunten 2019:
1. vergroten voorlichting over seniorenactiviteiten
Er is contact geweest met organisaties, die seniorenactiviteiten organiseren via een
speciale bijeenkomst. De inlooppunten van de wijkwijzers zijn allemaal bezocht en er is een
notitie opgesteld met verbeterpunten. De wijkwijzers zijn een belangrijk informatiebron voor
ouderen. Ze moeten goed gehuisvest zijn en er moet professionele bezetting zijn. Ook
moet er voldoende foldermateriaal aanwezig zijn. De gesprekken met de wijkwijzers
worden in 2020 voortgezet
2. vrijwilligersbeleid voor senioren zichtbaar maken
Op verzoek van het Seniorenplatform is een coördinator ouderen aangesteld bij M-pact en
op de website van M-pact wordt 55+ ondersteuning apart benoemd. Het onderwerp
seniorenvrijwilligersbank en meer educatie voor senioren zal in 2020 uitgewerkt moet
worden.
3. seniorenwelzijnsbeleid helpen vormgeven
Er zijn gesprekken geweest met Alifa, M-pact en Saxion over het opzetten van een
seniorenkennisknooppunt en een specifiek senioren welzijnsbeleid. Met de organisaties zijn
afspraken gemaakt over samenwerking, die nog verder uitgewerkt moeten worden.
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Het bevorderen van meer samenhang in beleid tussen organisaties heeft zich o.a. vertaald
in de deelname aan het project samen1enschede, dat zich richt op het tegen gaan van
eenzaamheid. Hierbij zijn naast welzijnsorganisaties ook zorgorganisaties betrokken. Het
heeft nog niet geleid tot een seniorenkennisknooppunt.
4. integraal beleid stimuleren t.a.v. langer thuis wonen
Er zijn gesprekken gevoerd met de huurderscommissie en met de woningbouwcorporaties.
Er is aandacht gevraagd voor seniorenhuisvesting tijdens het bespreken van de Woonvisie
van de gemeente Enschede. Het seniorenplatform is betrokken bij de uitwerking van de
seniorenhuisvesting voor de komende jaren. Er is aangedrongen op alternatieve
woonvormen. Het seniorenplatform is gestart met een specifiek werkgroep “Knarrenhof”,
die de mogelijkheden in Enschede onderzoekt.
5. meer aandacht voor respijtzorg voor mantelzorgers
Er zijn gesprekken gevoerd met M-pact, die de coördinatie verzorgt van zorgvrijwilligers.
Het Seniorenplatform heeft deelgenomen aan een enquête over respijtzorg en heeft bij de
gemeente aangedrongen op een evaluatie van de mantelzorgondersteuning. De gemeente
komt in voorjaar 2020 uit met een nota over respijtzorg.
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