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Inleiding – door Willem Bakker
Omdat ik voor vele ouderen ook mantelzorger ben kom ik regelmatig schrijnende casussen
tegen. Als ik bij organisaties of gemeenten iets aanbreng, dan hoop ik dat zij deze zaken met
andere ogen willen bekijken. Toch stuit ik daarbij vaak tegen een muur van regels, gebrek
aan samenwerking of ronduit onwil om zaken aan te pakken. Maar in 2018 kwam ik in
contact met een ouderenpanel dat tegen dezelfde zaken opliep. Het bleek dat een aantal
leden zich zelfs al sinds 2008 inzette voor betere ouderenzorg.
Van 2008-2012 liep in Nederland het Nationaal Programma Ouderenzorg. Dit is een
programma van ZonMw, i.s.m. de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
(NF). ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, is
een financieringsorganisatie van innovatie en onderzoek in de gezondheidszorg, zoals
bijvoorbeeld zorgevaluatie. Opdrachtgever van het programma is het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Op verzoek van het ministerie van VWS hebben
de acht Universitaire Medische Centra (UMC’s) in hun regio netwerken tot stand gebracht.
I.s.m. ouderen werden landelijk zorg- en welzijnsprojecten opgezet met het doel om effectief
gebleken interventies regionaal te implementeren.
Het VU medisch centrum heeft destijds in deze regio twee geriatrische netwerken opgericht,
namelijk in Amsterdam/Amstelveen en in West-Friesland. In West-Friesland werd het
Geriatrisch Netwerk West-Friesland opgericht waarin een ouderenpanel, gemeenten,
verzekeraars, zorg- en welzijnsorganisaties samenwerkten om de ouderenzorg te
verbeteren. Er werd een beleidsplan opgesteld waarmee men structuur wilde brengen in de
versnippering van de zorg. Maar helaas werd het Geriatrisch Netwerk West-Friesland
ontbonden omdat er geen financiering meer was voor de voortzetting ervan.
VWS gaf nog wel subsidie aan de landelijke ouderenpanels om hun participatie in de regio te
kunnen borgen.
Na 2012 werd het programma landelijk voortgezet onder de naam BeterOud, zie
www.beteroud.nl De samenwerking tussen de ouderenpanels in Amsterdam en WestFriesland resulteerde in de oprichting van de ouderendelegatie BeterOud Amsterdam e.o.
Daarnaast bleven ouderen in West-Friesland zich inspannen om het voortbestaan van het
ouderenpanel in de regio te realiseren door de oprichting van het Ouderennetwerk WestFriesland. Vanuit de regionale netwerken organiseerden ouderen uit elke provincie zich met
twee vertegenwoordigers in de landelijke Raad van Ouderen. Deze raad heeft elk kwartaal
overleg met minister Hugo de Jonge van VWS. Tijdens de overleggen wordt door ouderen
over allerlei zaken advies uitgebracht. Tevens brengen zij onderwerpen die in de betreffende
regio’s spelen ter tafel. Ook is er regelmatig overleg met ambtenaren van het ministerie van
VWS en met de Directeur Generaal Langdurige Zorg van VWS.
Hoewel ouderen in West-Friesland zich in de loop der jaren actief bleven inzetten om de
ouderenzorg te verbeteren, verliep de samenwerking met organisaties moeizaam. In oktober
2018 werd in de raadszaal van gemeente Hoorn een bijeenkomst gehouden om te polsen of
bij ouderen überhaupt de behoefte was om zich te organiseren. Dat was het geval. Vanuit
het idee dat men meer impact heeft als er door ouderen uit verschillende gemeenten input
wordt geleverd, werd een doorstart gemaakt met het Ouderennetwerk West-Friesland.
Om de krachten te bundelen lag een samenwerking tussen Ouderennetwerk West-Friesland
en ‘Steuntje in de rug voor onze ouderen’ voor de hand.
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Missie
De missie van Stichting Ouderennetwerk West-Friesland is het verbeteren van de kwaliteit
van leven voor ouderen en hun naasten vanuit cliëntperspectief op het gebied van wonen,
zorg en welzijn.
Visie
Leidend hierbij is het positief beïnvloeden van de kwaliteit van leven en het gevoel van
welbevinden van de ouderen zelf. Behoeften en wensen van ouderen staan centraal en
dienen richting gevend te zijn bij beleidsontwikkelingen en ouderenprojecten. De missie
wordt vervuld door verbindingen tussen ouderen, wonen, zorg en welzijn vanuit een
holistische benadering. Door een transparante samenwerking wordt samenhang in het
aanbod gebracht.
Deelname aan het ouderennetwerk
Stichting Ouderennetwerk West-Friesland wil een goede vertegenwoordiging zijn voor
ouderen in de regio. De leden hebben de intentie om tot een betere regionale samenwerking
te komen, waarbij geld en macht geen leidende rol spelen. Op basis van gelijkwaardigheid
wordt samengewerkt, teneinde de gestelde doelen te bereiken.
Het ouderennetwerk bestaat momenteel uit leden die deel uitmaken van WMO- en
participatie raden, ouderen- en adviesraden, klankbordgroepen, cliëntenraden en
gemeenteraden uit de 7 Westfriese gemeenten. Daarnaast hebben de leden de afgelopen
jaren een eigen netwerk opgebouwd door de contacten met zorg- en welzijnsorganisaties,
verzekeraars, gemeenten, VWS, enz. Het ouderennetwerk bestaat uit mensen die zich graag
willen inzetten voor ouderen in West-Friesland.
Er is onderscheid te maken tussen ouderen die georganiseerd zijn via ouderenbonden e.d.
en ouderen die niet georganiseerd zijn. De relevante organisaties worden persoonlijk en
schriftelijk benaderd om te participeren in de stichting. In elke gemeente wordt gezocht naar
een afvaardiging vanuit de volgende organisaties:











Seniorenraden
WMO adviesraden en regioraden
Ouderenbonden en ouderenraden
Netwerk NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten)
Participatieraden
Cliëntenraden
Kenniscentrum voor Mantelzorgers
Vrijwilligerspunt
WonenPlus
Samenwerkende kerken
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Knelpunten
De afgelopen jaren hebben ouderen de volgende knelpunten gesignaleerd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

In de 7 Westfriese gemeenten ontbreekt regionaal ouderenbeleid op het gebied van
wonen, zorg en welzijn.
Geld dat bestemd is voor de ouderenzorg is niet geoormerkt.
Zorg- en welzijnsorganisaties werken onvoldoende samen.
Samenhang in het zorg- en welzijnsaanbod ontbreekt
Ontbreken van interesse c.q. onwetendheid bij ouderen voor doelgerichte hulp
Er is onvoldoende afstemming op buurtniveau
Dienstverlening is vaak aanbod gericht i.p.v vraag gericht.
Problemen in de afstemming tussen de 0e, 1e en 2e lijn t.a.v. ouderenzorg
Problemen in de communicatie tussen zorgverleners en ouderen/mantelzorgers
Verschillen in het voorzieningenniveau tussen platteland en het stedelijk gebied
Onvoldoende toepassing van landelijk gebruikte zorgmethodes in de regio
Het ontbreken van een goede sociale kaart, zowel digitaal als een papieren versie
Tekort aan aangepaste seniorenwoningen bij Woningcorporaties
Onvoldoende initiatieven voor nieuwe woonvormen
Onvoldoende geclusterde woningen voor kwetsbare ouderen en tussenvormen
Ouderen worden vaak niet betrokken bij lopende en nieuwe ouderenprojecten

Het betrekken van ouderen bij ouderenbeleid vanaf het begin, bij de uitvoering, monitoring
en evaluatie maakt dat het is afgestemd op behoeften en wensen van ouderen.
NB: lijnen in de zorg:
0e lijnszorg is de zorg die gegeven wordt door niet-professionele hulpverleners zoals
mantelzorgers, vrijwilligers en familie. Ook zelfhulpgroepen worden tot de nulde lijn
gerekend.
1e lijnszorg is alle zorg die direct toegankelijk is. Het is het eerste aanspreekpunt voor
mensen die thuis wonen en zorg nodig hebben (bijv. de huisarts, apotheek, thuiszorg (o.a.
huishoudelijke hulp), wijkverpleging, fysiotherapeut, tandarts, algemeen maatschappelijk
werk enz.).
2e lijnszorg is de zorg waar een verwijzing van een zorgverlener uit de eerstelijnszorg voor
nodig is (bijv. ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg). Niet alle behandelaars uit de
geestelijke gezondheidszorg behoren tot de tweedelijnszorg (zoals bijv.
eerstelijnspsychologen).
3e lijnszorg is de dienstverlening waar professionele hulpverleners een beroep op kunnen
doen voor hun zorgverstrekking, zoals gespecialiseerde laboratoria of een expertisecentrum
van een academisch ziekenhuis.
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Doelstellingen:
1. Ontwikkelen regionaal ouderenbeleid op het gebied van wonen, zorg en welzijn
2. Uitvoering en ondersteuning bieden bij het Pact voor de Ouderenzorg, welke gekoppeld
wordt aan het Pact van West-Friesland
3. Oprichting expertisecentrum ouderenzorg
4. Implementatie van succesvol gebleken NPO projecten
5. Oprichting ‘probleemloket’
1.

Ontwikkelen regionaal ouderenbeleid op het gebied van wonen, zorg en welzijn

Volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO zijn gemeenten verantwoordelijk
voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een
beperking, chronische psychische of psychosociale problemen. Zij bieden ondersteuning
zodat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Op grond van getalsmatige
toename van het aantal ouderen en de ontgroening in West-Friesland is het van belang dat
de gevolgen van deze ontwikkeling in beleidsdocumenten worden opgenomen. Niet alleen
het aantal ouderen maar ook de leefomstandigheden in deze fase wijken zodanig af van die
van jongere inwoners, dat de positie van ouderen specifiek aandacht behoeft. Vanuit het
perspectief van ouderen dient te worden gekeken naar de ontwikkelingen van beleid.
- Zelfregie. Dit stelt hoge eisen aan kwetsbare ouderen, anders dan die bij jongeren. De
kans bestaat dat ouderen hierin worden overvraagd is groot waardoor de kans bestaat dat
hulp stokt.
- Zelfredzaamheid. Ouderen moeten steun inroepen van het sociaal netwerk. Het netwerk
neemt door de jaren heen af, waardoor het maar de vraag is hoe men de inzet daarvan voor
elkaar krijgt.
- Eigen kracht. Hoe om te gaan met ouderen die over weinig of geen hulpbronnen
beschikken (ook financiële) en daardoor onvoldoende ondersteuning en zorg krijgen.
Want juist zij hebben vaak de zwaarste zorgvraag.
- Zingeving. Zelfregie zonder zingeving is een ingewikkeld proces. Als ouderen niet meer
mee kunnen doen raken zij de aansluiting bij de samenleving kwijt. Men krijgt het gevoel er
niet meer “bij” te horen en “overbodig” te zijn.
Voor de groeiende groep kwetsbare ouderen en mensen met dementie moet een steunende
en veilige omgeving worden gerealiseerd. Een goede samenwerking tussen betrokkenen,
zoals mantelzorger, vrijwilliger en professional, is hierbij van wezenlijk belang.
De begrippen zelfregie, eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid zijn
kernbegrippen in de WMO. Het is niet duidelijk hoe deze begrippen worden gebruikt in
beleidsstukken van de gemeenten. Duidelijkheid over deze begrippen voorkomt dat er onder
het mom van deze begrippen beleid wordt gemaakt dat de ruimte voor zelfbepaling en
participatie in de samenleving voor cliënten en burgers verkleint in plaats van vergroot. De
stichting Ouderennetwerk West-Friesland dringt er bij de 7 Westfriese gemeenten op aan om
in samenspraak met de stichting een regionaal ouderenbeleid te ontwikkelen.
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2.

Pact voor de Ouderenzorg gekoppeld aan Pact van West-Friesland

De stichting wil uitvoering en ondersteuning bieden bij het Pact voor de Ouderenzorg, welke
gekoppeld wordt aan het Pact van West-Friesland
Het ministerie van VWS heeft op donderdag 8 maart 2018 met zo’n 40 landelijke
organisaties het Pact voor de Ouderenzorg ondertekend. Met dit pact verbinden de
ondertekenaars zich aan de gezamenlijke ambitie om ouderen de waardering te geven die zij
verdienen en de zorg en ondersteuning voor ouderen te verbeteren.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) was één van de ondertekenaars. Het
Pact voor de Ouderenzorg is een landelijk programma. Dat wil dan ook zeggen dat
gemeenten mede het Pact voor de Ouderenzorg dienen vorm te geven. Inmiddels zijn al
ruim 200 partijen aangesloten bij het Pact voor de Ouderenzorg,
In het Pact voor de Ouderenzorg zijn de volgende thema’s opgenomen:
-

Eenzaamheid signaleren en doorbreken, met meer aandacht voor zingeving

-

Zorgen dat mensen met goede zorg en ondersteuning langer thuis kunnen wonen

-

De kwaliteit van de verpleeghuiszorg en de capaciteit van verpleeghuizen verbeteren

-

Aangepaste woningen voor ouderen en nieuwe vormen tussen thuis en het
verpleeghuis

Daarnaast heeft de minster van VWS op 11 oktober 2018 tijdens de installatie van de Raad
van Ouderen de raad een bredere invulling van haar taak gegeven. Naast het meedenken
over richting en inhoud van het pact kan men ook actuele en relevante thema´s agenderen
en verbindingen leggen met de regionale achterbannen. De Raad van Ouderen geeft aan de
minister van VWS een advisering over knelpunten in de regio’s.
Het Pact van West-Friesland is opgesteld door de 7 Westfriese gemeenten. Het doel van het
pact is het versterken van de samenwerking op het gebied van wonen, werken, onderwijs,
bereikbaarheid, sociaal domein en vrije tijd. In dit pact is het ouderenbeleid echter
onderbelicht. Om tot een gemeentegrenzen overschrijdend, seniorvriendelijk West-Friesland
te komen wil de stichting het landelijk Pact voor de Ouderenzorg implementeren in het Pact
van West-Friesland met o.a. het programma Langer Thuis en Beter Oud.
De gemeenten dienen een omgeving te creëren waarin senioren zo zelfredzaam mogelijk
kunnen zijn. Gemeenten waar zorgvriendelijkheid, verzorgers en inclusie-vriendelijkheid
centraal staan.
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3.

Oprichting expertisecentrum ouderenzorg

De noodzaak om een expertisecentrum op te zetten is ingegeven doordat over 25 jaar het
percentage ouderen van 65 jaar en ouder uitkomt op 35 %. Dan is het dringend noodzakelijk
dat al het onderzoek over ouderen wordt ondergebracht op een toegankelijke plek. Er is dan
zicht op de totale zorg en ondersteuning aan ouderen. Dat zal inzicht geven over
zelfredzaamheid, eenzaamheid, palliatieve zorg, welbevinden en wetenschappelijk
onderzoek op velerlei gebied.
Het blijkt dat de meeste gemeenten nooit geïnventariseerd hebben welke ouderenprojecten
in de regio lopen. Hierdoor is er veel overlap, zijn er hiaten en gaat veel tijd en geld verloren.
(Voorbeelden: de Eigen Kracht Conferenties, beleidsnota eenzaamheid en dementievriendelijke gemeenten). Doordat er onvoldoende samenhang is ontbreekt het overzicht in
het aanbod. Daarnaast ontbreekt het overzicht welke geldstromen er zoal zijn. Het is dan ook
voor meerdere organisaties onbekend waar zij een beroep kunnen doen op projectsubsidie.
Een inventarisatie van lopende en nieuwe projecten en een inventarisatie van de
verschillende geldstromen heeft de prioriteit.
Om de versnippering in zorg en welzijn terug te dringen is het van belang dat gezamenlijk
subsidies worden aangevraagd waarmee zinvolle projecten kunnen worden uitgevoerd.
De stichting wil i.s.m. het expertisecentrum onderzoeksvragen achterhalen en inbrengen bij
het Amsterdam Center on Aging (ACA). Bij het ophalen van de vraag is het van belang om
de focus te leggen op het inbrengen van specifieke informatie die niet direct beschikbaar is in
bestaande rapportages als de RSA en rapportages van de GGD. Het uitgangspunt is de
kwetsbare oudere zelf.
Tijd en geld worden bespaard als informatie, kennis en rapporten regionaal via het
expertisecentrum worden gedeeld. Het opnieuw uitvinden van het wiel wordt daarmee
voorkomen.
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4.

Implementatie van succesvol gebleken NPO projecten

In het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) droegen ouderen landelijk bij aan het
opzetten en verbeteren van 200 projecten. De resultaten zijn bekend gemaakt via
www.beteroud.nl Innovatieve aanpakken en instrumenten uit projecten die niet onder het
NPO vielen, worden ook op deze website geplaatst.
Hoewel veel projecten toepasbaar zijn in West-Friesland, hebben deze de afgelopen periode
onvoldoende aandacht gekregen. Voorbeelden van projecten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Je voorbereiden op de toekomst
Langer zelfstandig thuis en vroegsignalering
Overgang van ziekenhuis naar huis en omgekeerd
Even Buurten, gelukkig oud worden in de buurt
Samen werken aan wonen, welzijn en zorg
Integrale ouderenzorg, waarin alle disciplines in de wijk met elkaar samenwerken
Ketenzorg dementie, versterking en evaluatie va n beginnende transities op weg naar
een complete keten

Regionale netwerken onderzoeken wat het effect is van hun NPO-initiatieven om de zorg
voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Samen met de regio’s is een onderzoeksinstrument
ontwikkeld om dat in kaart te brengen: de Minimale Data Set (MDS). Het is de bedoeling dat
de uitkomsten van de verschillende regio’s onderling te vergelijken zijn. Meer informatie is te
vinden op www.topics-mds.eu.
Er liggen nog 75 succesvolle gebleken NPO-projecten te wachten op de plank. Het streven is
om via bijeenkomsten, vragenlijsten e.d. aan ouderen de keuze te laten welke projecten zij
van belang vinden om te implementeren in de regio. Door de oprichting van een
expertisecentrum voor ouderen kunnen bovengenoemde zaken gezamenlijk worden
opgepakt.
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5.

Oprichting ‘probleemloket’

Voor zaken waar ouderen nergens mee terecht kunnen wordt een ‘probleemloket’ opgericht.
Men kan daarbij denken aan bijv. de problemen die ontstaan bij de uitvoering van de
privacywet.
De onderwerpen die bij het probleemloket binnen komen worden ingebracht bij Stichting
Ouderennetwerk West-Friesland, meegenomen naar het overleg van de Raad van Ouderen
met de minister en/of naar een overleg met beleidsmedewerkers van de gemeenten.
Afhankelijk van de agenda nodigt Stichting Ouderennetwerk West-Friesland daarnaast
professionals uit om tijdens een overleg oplossingen te bespreken.
De leden kunnen de problemen ook terugkoppelen naar het eigen netwerk of de betreffende
achterban met de vraag om actie te ondernemen.
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Samenwerkingspartners
Landelijke Raad van Ouderen
Eén van de leden van de stichting is afgevaardigd in de Raad van Ouderen.
I.s.m. de leden geeft zij gevraagd en ongevraagd adviezen aan het ministerie van VWS.
Ook de knelpunten die door de stichting in West-Friesland worden gesignaleerd brengt zij in
tijdens de overleggen met de minister.
Ouderendelegatie Beter Oud Amsterdam e.o.
De stichting werkt samen met de regionale ouderendelegatie in Amsterdam, gericht op de
borging van ouderenparticipatie en de implementatie van NPO-resultaten. Twee leden van
zijn afgevaardigd in deze ouderendelegatie.
Ben Sajet Centrum
Ouderendelegatie Beter Oud Amsterdam e.o. (West-Friesland en Almere) is ondergebracht
bij het Ben Sajet Centrum, een netwerk dat bestaat uit verschillende partners. Onderzoek,
praktijk en onderwijs staan bij dit centrum hoog op de agenda. De organisatie is een
academische leerwerkplaats voor de langdurige zorg, waarin de thema’s ‘dementie’ en
‘(acute) ouderenzorg’ centraal staan. Zij richt zich op Amsterdam en de brede regio,
waaronder ook West-Friesland. De komende jaren wordt meer ingezet op langdurige
programmering met concrete doelstellingen die het centrum in de regio wil behalen.
Amsterdam Center on Aging
Het Amsterdam Center on Aging (ACA) is een interdisciplinaire universitaire werkgroep die
de krachten op het gebied van ouderenonderzoek heeft gebundeld. De onderzoekers zijn
afkomstig uit verschillende afdelingen van het VUmc en faculteiten van de VU (onder andere
Sociale Wetenschappen (FSW), Psychologie en Pedagogiek (FPP), Aard en
Levenswetenschappen (FALW), Bewegingswetenschappen (FBW) en Economische
wetenschappen (FEWEB).
ACA stelt zich ten doel multidisciplinair ouderenonderzoek binnen VUmc en VU te
bevorderen en ervoor te zorgen dat zowel wetenschap als de maatschappij gebruik kan
maken van de wetenschappelijke bevindingen van het ouderenonderzoek van VUmc en de
VU. Zie voor meer informatie http://www.vumc.nl/afdelingen/Amsterdam-Center-on-Aging/
Ouderen van KOZ/AMC/VUmc Amsterdam, ouderendelegatie Beter Oud Amsterdam e.o en
Stichting Ouderennetwerk West-Friesland werken samen met het ACA om
onderzoeksvragen van ouderen te achterhalen voor wetenschappelijk onderzoek. De
ouderen wisselen regionaal ervaringen uit en participeren bij lopende en nieuwe
onderzoeken. Tevens loopt er i.s.m. het AMC een onderzoek over acute kwetsbare ouderen
in Amsterdam.
Steuntje in de rug voor onze ouderen
De initiatieven van ‘Steuntje in de rug voor onze ouderen’ krijgen verder vorm door de
oprichting van Stichting Ouderennetwerk West-Friesland.
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Vervolg samenwerkingspartners
Denktank Actiz
Leden van de stichting participeren in deze landelijke denktank. De denktank tracht een
toekomstbeeld te vormen van het ouderenbeleid en de betaalbaarheid van de zorg.
Vrijwilligerspunt
Vrijwilligerspunt biedt ondersteuning aan Stichting Ouderennetwerk West-Friesland en stelt
een vergaderlokatie beschikbaar.
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Public Relations
Via kranten en andere media worden
De activiteiten van de stichting worden regionaal en landelijk onder de aandacht gebracht.
Stichting Ouderennetwerk West-Friesland is vindbaar op Facebook en LinkedIn.
Een website wordt nog opgezet. (Naam van de website volgt.)
Middelen/kanalen om informatie te verspreiden en/of de vraag op te halen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allianties sluiten met ouderenraden en bonden
Persberichten in huis aan huis bladen, regionale- en landelijke kranten
Gemeentepagina’s in de krant
WEEFF Radio
NH Media (TV)
Websites en nieuwsbrieven van ouderenorganisaties
Kenniscentrum voor Mantelzorgers
Vrijwilligerspunt
WonenPlus (vrijwilligers)
Alzheimer cafe’s
Presentaties geven tijdens bijeenkomsten die door ouderen worden georganiseerd
Ouderen raadplegen tijdens bijeenkomsten, via vragenlijsten enz.

Werkwijze
Stichting Ouderennetwerk West-Friesland kiest ervoor om aan de hand van bepaalde
thema’s en/of projecten ad hoc organisaties te activeren die relevant zijn voor het realiseren
van de gestelde doelen.
Financiering
Stichting Ouderennetwerk West-Friesland is opgericht om de participatie van ouderen ook
voor de toekomst te kunnen borgen. Momenteel wordt de stichting ondersteund door het Ben
Sajet Centrum d.m.v. personele ondersteuning, kennis en kunde. De subsidie die het
ouderennetwerk van het ministerie van VWS ontvangt wordt in West-Friesland door Ben
Sajet Centrum aangevuld met geld en/of in natura. De oprichting van de stichting biedt de
mogelijkheid om projectgeld, sponsorgeld, giften e.d. te ontvangen om de werkzaamheden
voort te kunnen zetten.
Inkomsten worden besteed aan reiskosten en training van de leden, het opzetten en
bijhouden van de website / Facebook / LinkedIn, jaarlijkse kosten voor het aanhouden van
de website en een bankrekening, telefoon, kopieën, uitwerken van projectvoorstellen,
afhuren van ruimtes voor bijeenkomsten, ontwikkelen van vragenlijsten, ambtelijke
ondersteuning enz.
Met de ANBI-status wil Stichting Ouderennetwerk West-Friesland de gestelde doelen
bereiken.
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De toekomst - acties op korte termijn


De stichting wil erkend worden door de 7 Westfriese gemeenten en samenwerken met
beleidsmedewerkers en gemeenteraden. Tijdens het Madivosa (wethoudersoverleg van
de 7 Westfriese gemeenten) wordt een presentatie gegeven over de missie en
doelstellingen van de stichting en de ervaren knelpunten in de regio.



Ouderen uit verschillende netwerken en organisaties worden benaderd om te
participeren in de stichting:
Cliëntenraden en ouderenpanels
Kenniscentrum voor Mantelzorgers
Nederlandse Vereniging gepensioneerden NVOG
Netwerk NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten)
Ouderenbonden
Ouderenraden
Participatieraden
Patiëntenfederatie
Regioraden
Samenwerkende kerken
Seniorenraden
Stichtingen-donateurs
Verenigingen-leden
Vrijwilligerspunt
WMO adviesraden
WonenPlus



Oprichting expertisecentrum



Oprichting ‘probleemloket’



Voortzetting project ‘korte lijntjes’
Proef waarin een huisarts, wijkverpleegkundige, apotheker en groothandel leverancier
aan elkaar gekoppeld worden en via whatsapp contact hebben om problemen in de lijn
snel op te kunnen lossen.



Voortzetting afval- en grondstoffen dossier gemeenten Drechterland en Enkhuizen
Er is gesignaleerd dat ‘snachts zeer gevaarlijke stoffen zijn gedumpt op de vuilstort in
beide gemeenten. Een lid van de stichting heeft aangedrongen op bodemonderzoek.
Tevens wordt de relatie tussen de vuilstort en het aantal sterfgevallen aan kanker in de
omgeving onderzocht.
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Tijdpad na verlening ANBI-status:
Maand 1
- PR om meer ouderen te laten participeren in de stichting c.q.
ouderenorganisaties aan de stichting te verbinden
- Uitzoeken subsidiemogelijkheden, sponsors, fondsen e.d. voor de stichting
Maand 2
Voorbereiding wethoudersoverleg Madivosa
Maand 3
- Oprichting ‘probleemloket’
- Bijeenkomst met verschillende organisaties en belanghebbenden beleggen om
expertisecentrum op te richten
Maand 4
Plan van aanpak maken m.b.t. koppeling Pact voor de Ouderenzorg en Pact van WestFriesland
Maand 5
Plan van aanpak maken m.b.t. keuze en implementatie NPO-projecten
Maand 6 en verder
- Expertisecentrum: inventarisatie lopende en nieuwe projecten
inventarisatie verschillende geldstromen
- Projectvoorstellen schrijven en insturen
- Zorgstandaard ontwikkelen
- Enz.
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Conclusie
Stichting Ouderennetwerk West-Friesland is van grote meerwaarde, gezien het
onsamenhangende aanbod in de regio en het gebrek aan samenwerking tussen meerdere
partijen. Met name ouderen zelf moeten gesprekspartner zijn in tal van zaken.
De tijd is voorbij dat er óver ouderen gepraat wordt.
Het is de hoogste tijd dat ouderen hun stem laten horen.
Het gaat immers om hun leven!
Resultaat
Initiatieven komen tegemoet aan behoeften in de regio en betekenen een wezenlijke
verbetering van de bestaande vormen van wonen, zorg en welzijn voor ouderen en hun
naasten.
Stichting Ouderennetwerk West-Friesland leidt tot optimaal resultaat als ouderen in de regio
op de hoogte zijn van de ontwikkelingen die gaande zijn op het gebied van wonen, zorg en
welzijn. De achterban van de ouderen die participeren in de stichting spelen daar een
belangrijke rol in.
.
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