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Nieuwsbrief juli/aug 2020
Beste nieuwsbrieflezers,
De coronaperiode is nog steeds niet voorbij. We zullen nog een hele tijd in de 1,5 meter
maatschappij verder moeten gaan. We hopen dat u hiermee nog steeds goed kunt omgaan. Ons
geeft het wel de nodige beperkingen, bijvoorbeeld om bijeenkomsten te kunnen organiseren. We
zijn als bestuur bij elkaar geweest in juni om onze plannen voor de komende maanden te
bespreken. Met een bestuur van 10 mensen zit je dan in een grote zaal om 1,5 meter van elkaar af
te kunnen zitten. We proberen in het najaar toch een publieksbijeenkomst te organiseren, maar
dat zal op uitnodiging en met aanmelding vooraf moeten gebeuren. We gaan gewoon door met
het uitwerken van onze speerpunten en hebben al besloten om die door te laten lopen in het
2021.
Voortgang woonvorm HOF ENSCHEDE
We hebben alle mensen, die zich hadden aangemeld voor de themabijeenkomst van 20 maart,
een enquête over hun woonwensen toegestuurd. Er zijn 85 formulieren teruggestuurd, de helft
koppels en de andere helft door alleenstaanden. Dit heeft geleid tot het lid worden van de op te
richten vereniging “HOF ENSCHEDE”, die nu al uit 80 leden bestaat. Er bestaat dus grote
belangstelling in Enschede voor het wonen in een seniorenhof. In Enschede is er behoefte aan
meerdere seniorenhofjes!
Er hebben zich in juni 30 mensen aangemeld om in werkgroepen voorwerk te gaan doen. De
werkgroep HOF ENSCHEDE is uitgebreid tot 8 personen en er zijn 3 werkgroepen die aan het werk
gaan. In november zal de vereniging opgericht kunnen worden. Zodra deze is opgericht, kan ze
zelfstandig verder gaan. Het seniorenplatform zal het proces met belangstelling blijven volgen.
Voortgang mantelzorgondersteuning
Onze aanbeveling om in Enschede te komen tot een centraal steunpunt Mantelzorg, is nog niet
echt aan de orde gekomen in de digitale raadscommissie vergadering. De wethouder heeft
toegezegd om in okt/nov. met een memo te komen, waarin aangegeven wordt, hoe de
mantelzorgondersteuning in Enschede er concreet uit kan gaan zien. We hopen dan in te kunnen
spreken en onze ideeën te kunnen toelichten. Het digitale vergaderen geeft veel beperkingen. Zo
kon bijvoorbeeld ons overleg met de raadsleden daarom niet doorgaan. Ons voorstel staat op
onze website www.seniorenplatformenschede.nl
Ervaringen bellijn Luisterend oor 053 2005549
Het seniorenplatform heeft met 3 personen deelgenomen aan de bezetting van deze bellijn.
Helaas is er weinig gebruik van gemaakt. We zijn nu aan het uitzoeken wat de reden daarvan is
geweest. Er is in coronatijd door veel organisaties rechtstreeks contact opgenomen met hun
cliëntenbestand. Mogelijk is dat de reden dat er niet veel gebruik van gemaakt is. Het
telefoonnummer bestaat nog steeds, maar is nu rechtstreeks gekoppeld aan Alifa welzijn
senioren. Senioren kunnen er dus nog steeds terecht met allerlei vragen of alleen voor een

praatje. We gaan ons nu oriënteren op een andere functie voor zo’n gezamenlijk bellijn. Om
eenzaamheid te voorkomen is het belangrijk dat ouderen actief blijven en doorverwezen kunnen
worden naar allerlei activiteiten of dienstverlening.
Veranderingen in de huishoudelijke ondersteuning
Direct na het zomer reces zal B&W met een voorstel komen over het een andere toegang tot de
huishoudelijke ondersteuning. De gemeente wil € 500.000 bezuinigen op deze
ondersteuningsmogelijkheid vanuit de WMO. Het onderzoeksbureau BMC heeft de
mogelijkheden op een rijtje gezet. Zo noemt BMC de mogelijkheid om de module wassen/strijken
los te koppelen van de WMO. De uiteindelijke voorstellen komen aan de orde in de
gemeenteraad na de zomerperiode. Het seniorenplatform heeft de mogelijkheden bestudeerd,
die het onderzoeksbureau genoemd heeft. Wij zien geen voordelen voor de ouderen, die
huishoudelijke ondersteuning nodig hebben. Wij maken ons zorgen dat het resultaat zal zijn dat
iedereen minder uren geïndiceerd zal krijgen. Met als gevolg dat alleen ouderen, die dat kunnen
betalen er op de particuliere markt uren bij kopen. Wij vinden dat de oplossingen gezocht moeten
worden in een eigen bijdrage naar draagkracht. We zullen in september onze voorstellen verder
uitwerken.
Tot slot
In september gaat een werkgroepje aan de slag met het voorlichtings- en informatiebeleid aan
senioren. Het is jammer dat ouderen nog onvoldoende gebruik maken van alle mogelijkheden, die
er zijn in Enschede. De wijkwijzers kunnen daar een nadrukkelijkere rol in spelen.
Ook vinden we dat het vrijwilligerswerk ten aan zien van senioren verder uitgewerkt moet
worden. Samen met M-pact willen we een duidelijk infopunt organiseren, waar senioren terecht
kunnen, als ze vrijwilligerswerk zoeken.
Als u mee wil denken over één van de genoemde onderwerpen laat het ons dan weten. U kunt uw
ideeën ook delen met ons via onze website. We zullen altijd reageren op uw opmerkingen.
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