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Nieuwsbrief Seniorenplatform Enschede februari 2021 

Beste nieuwsbrieflezers, 

Het is februari 2021 en we hebben nog steeds te maken met de coronabeperkingen. De lockdown is 
iets versoepeld, maar elkaar ontmoeten is nog steeds zeer beperkt. Al onze activiteiten vinden alleen 
plaats via de digitale weg. Het is lastig om aan juiste informatie te komen. Het praten via de computer 
met meerdere mensen tegelijk is toch heel anders dan gewoon met z’n allen rond de tafel te kunnen 
overleggen. Het voorbereiden van een themabijeenkomst is voorlopig nog niet mogelijk. Het 
rechtstreeks contact met de senioren missen we het meest.  

Jaarverslag 2020 

In het jaarverslag 2020, dat op onze website www.seniorenplatformenschede.nl staat kun u uitgebreid 
lezen wat we in 2020 gedaan hebben. De belangrijkste activiteiten waren: 

1. Uitwerking van HOF ENSCHEDE: Na een jaar  hard werken is de werkgroep wonen van het 
seniorenplatform er in geslaagd om een enthousiaste kerngroep van de grond te krijgen. Deze 
kerngroep is nu het interim bestuur van de in december 2020 opgerichte vereniging HOF ENSCHEDE. 
Het bestuur HOF ENSCHEDE heeft op zich genomen de komende jaren in Enschede in iedere wijk een 
seniorenhof te helpen realiseren. 

2. Project Samen 1 tegen eenzaamheid: Het seniorenplatform heeft actief deelgenomen aan de bellijn 
“een luisterend oor”. De vele overleggen om tot een  gezamenlijke aanpak van het voorkomen van 
eenzaamheid te komen hebben nog niet geleid tot concrete resultaten. De activiteiten zijn per 
organisatie wel uitgebreid. Zo is er veel aandacht besteed aan beeldbellen en zijn bezoekjes afgelegd 
per organisatie. Het project samen 1 tegen eenzaamheid wordt in 2021 voortgezet. 

3. Project Wijklink van Saxion: Het seniorenplatform heeft zitting gehad in de kerngroep van “Wijklink”  
Saxion, een digitale leeromgeving, die gericht is op het verbeteren van de ouderenzorg en op het 
verbeteren van de samenwerking in de wijk. Het doel hiervan was om ouderen in staat te stellen om op 
een goede en veilige manier langer thuis te kunnen wonen. De leefwereld van de ouderen zijn  beter in 
beeld gekomen in de opleiding van de studenten van Saxion.   

4. Huishoudelijke ondersteuning: Het seniorenplatform heeft gereageerd op de plannen van de 
gemeente om tot andere toelating tot de huishoudelijke ondersteuning via de Wmo over te gaan. Het 
seniorenplatform vond dat ouderen met een lager inkomen niet de dupe mogen worden van een 
strengere procedure. De gemeenteraad heeft nog geen besluit genomen. Het onderwerp blijft ook in 
2021 de aandacht van het seniorenplatform houden. 

Plannen 2021 

Ons werkplan 2020 hebben we verlengd tot en met  2021, omdat meerdere onderwerpen vanwege de 
coronabeperkingen nog niet uitgewerkt zijn. De onderwerpen, die de komende maanden verder 
opgepakt zullen worden zijn o.a. de rol van de nieuwe adviesraad sociaal domein. We gaan in (digitaal) 



  

 
gesprek met de kwartiermaker, die dit proces begeleidt. We hebben ook al afspraken met Alifa Welzijn 
Senioren om na te gaan hoe we de samenwerking kunnen verstevigen. Voorlichting en ondersteuning 
blijven belangrijke speerpunten voor het seniorenplatform.  

De wijkwijzers spelen daar ook een rol in. In 9 wijken zijn nu inlooppunten waar alle Enschedeërs van 0 
tot 100 jaar terecht kunnen met hun vragen. Wij hebben met de gemeentelijk projectleider al een 
gesprek gehad over onze aandachtspunten bij de verbeteringen van de wijkwijzers. 

Versnelling wijkwijzers.  

De knelpunten zijn door de gemeente goed op een rij gezet en daar worden nu oplossingen voor 
gezocht.  Het zijn knelpunten, die wij als seniorenplatform ook aangedragen hadden. Ook wij vonden 
dat niet alle 9 inlooppunten in de wijk goed ingericht waren. Wij hebben in het verleden meerdere 
opmerkingen gemaakt over de slechte toegankelijke digitale wijkwijzer. Ook dat wordt door de 
gemeente onderkend en de komende maanden verbeterd. Het allerbeste is dat je als senioren zelf de 
weg kunt vinden via de computer en pas als je er niet uitkomt persoonlijk langs kunt gaan bij een 
wijkwijzer. Zelfs ons bezwaar, dat de wijkwijzer niet telefonisch bereikbaar was, is opgelost. Mensen 
kunnen nu via een algemeen nummer van de wijkteams doorverbonden worden met de 9 
inlooppunten van de wijkwijzers. 

 In april komt het voorstel “ versnelling wijkwijzers” in de gemeenteraad aan de orde. We zullen er dan 
als seniorenplatform op reageren en vooral nagaan hoe het uitwerkt voor senioren.  In onze volgende 
nieuwsbrief komen we daar op terug. 

Tot slot 

Tot slot hopen we dat alle senioren binnenkort gevaccineerd zullen zijn en we als seniorenplatform u 
weer kunnen uitnodigen voor een bijeenkomst. U kunt altijd contact met ons opnemen als u tegen 
zaken aanloopt, die vanuit het Seniorenplatform om actie vragen. Via onze website kunt u ook vragen 
stellen of opmerkingen plaatsen. U krijgt altijd antwoord van ons.  

Namens het Seniorenplatform Enschede, 

Hanny Flore,  (vz) 

053 4764515  

 


