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Werkplan Seniorenplatform Enschede 2020 
In 2020 gaat het seniorenplatform haar werkzaamheden beter verdelen tussen alle leden van het 
bestuur en de leden van de werkgroepjes. Daarvoor heeft zij haar werkwijze aangepast. Het 
platform blijft zich actief inzetten om de  deelname van 55 plussers in de gemeente Enschede op 
vele terreinen te stimuleren en de gemeente en organsaties te adviseren met betrekking tot 
specifiek seniorenbeleid. Het seniorenplatform wil de waarde van senioren zichtbaar maken op vele 
terreinen. Senioren leveren een belangrijke bijdrage  aan de maatschappij. Ons motto blijft dan ook 
“niet over senioren praten, maar met senioren praten” om samen beleid te ontwikkelen. 

Hiervoor is erkenning van de deskundigheid van het Seniorenplatform en haar achterban nodig en 
een basisbudget om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. De gemeente heeft voor 2020 een 
financiele bijdrage afgewezen. Er zal een actie op touw gezet worden om toch de structruele 
financiele bijdragen te realiseren. De financien voor 2020 zijn voldoende dankzij een financiele 
bijdrage uit een project via Saxion. Er zal in 2020 verder gewerkt worden aan het communicatieplan 
om zichtbaar te zijn bij de doelgroep (senioren), bij de beleidsmakers en bij de organisaties die 
seniorenbeleid uitvoeren.  

Het werkplan is een voorzetting van de onderwerpen, waaraan in 2019 al is gewerkt. Sommige 
onderwerpen worden in de loop van het jaar afgerond, zodat er weer ruimte komt voor nieuwe 
initiatieven. Belangrijk blijft het volgen van actuele onderwerpen, die in 2020 aan de orde komen. 
Voor alle onderwerpen is een trekker benoemd, die samen met een werkgroepje de voortgang zal 
bewaken. Deze onderwerpen zullen actief opgepakt worden en leiden tot gesprekken met senioren 
en organisaties. Er zal onderzoek verricht worden, overlegd worden met meerdere organisaties en 
tot slot zullen er standpunten ingenomen worden. Deze standpunten zullen daarna doorgegeven 
worden naar de verschillende beleidsniveaus. 

In 2020 zal het Seniorenplatform meerdere themabijeenkomsten organiseren.  

- Op 20 maart  over de alternatieve woonvormen voor senioren.  

- In okt/ nov. over een nog nader te bepalen actueel onderwerp  

In 2020 zal het Seniorenplatform structureel overleggen met: 

      - een delegatie van de Wmo-raad op 4 maart en in november 

      - met de woordvoerders uit de gemeenteraad op 6 april en in oktober 

      - met de wethouders zorg en welzijn,  wonen en coördinatie sociale domein.                                  

 Overige vaste werkzaamheden, die ondernomen worden, zijn o.a.   

      - deelname aan de klankbordgroep van het project WijkLink van Saxion 

      - actueel houden van de website www.seniorenplatformenschede.nl   



  

 
       

 - 6x per jaar een artikel in de Stadspost voor Senioren 

       - 6x per jaar een digitale nieuwsbrief naar geïnteresseerden van het Seniorenplatform 

       - Bezoeken van symposia en gemeenschappelijke overleggen 

 

Onderwerpen, die in 2020 uitgewerkt worden: 

- seniorenhuisvesting 

De werkgroep wonen zal de uitwerking van de Woonvisie op de voet blijven volgen. We stimuleren 
nieuwe woonvormen en het bouwen van voldoende betaalbare seniorenwoningen. We zullen de 
initiatiefgroep HOF ENSCHEDE begeleiden tot er een vereniging van toekomstige bewoners is 
opgericht.  

- vrijwilligersbeleid 

De werkgroep vrijwilligers wil een evaluatie van het gemeentelijke vrijwilligersbeleid. Er moet 
specifieke aandacht zijn voor senioren die vrijwilligerswerk (willen) doen en er moet voldoende 
specifieke ondersteuning zijn. 

- mantelzorgondersteuning 

De werkgroep mantelzorg zal reageren op de notitie respijtzorg/vervangende mantelzorg van de 
gemeente. We pleiten voor 1 centraal informatiepunt en een gevarieerd aanbod van mantelzorg- 
ondersteuning. 

- voorlichtingsbeleid 

De werkgroep voorlichting zal de specifieke rol van de inlooppunten wijkwijzers onderzoeken en 
nagaan of het specifieke dienstenaanbod voor senioren voldoende bekend is en aansluit bij de 
vraag van senioren.   

- samen tegen eenzaamheid 

De leden van het seniorenplatform, die actief participeren in het project samen1enschede tegen 
eenzaamheid zullen in 2020 bepalen of de inzet van het seniorenplatform nog zinvol is. Het 
overleggen zal moeten leiden tot echte activiteiten via dit project en tot meer samenhang. 

- rol senioren in adviesraad sociaal domein 

Per 1 juli komt er één adviesraad sociaal domein en vervallen de andere adviesraden, waaronder de 
Wmo-raad. Het seniorenplatform zal benadrukken dat de specifieke situatie van senioren niet mag 
verdwijnen in het grote geheel. Specifiek seniorenbeleid blijft nodig. 

-volgen van actuele ontwikkelingen 

 Er lopen gemeentelijke onderzoeken door de gemeente , die in de loop van 2020 in de 
gemeenteraad aan de orde komen. Per onderwerp zullen we bekijken hoe we zullen reageren. Het 
betreft o.a. Armoedebeleid, beleid onafhankelijke cliënt ondersteuning, veranderingen in de 
huishoudelijke ondersteuning en het diftarbeleid.  


