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 NOTULEN VAN DE OAR VERGADERING 

          D.D.  4 APRIL 2013 

 

 

Aanwezig: Tunny Jongejan-Maat, Marianne Westerneng, Ria van Gerven, 

Nienke de Waal,  Rinia Cromwell, Jannie Leenders-Post,  Frank Stork, Ankie 

Koeberg-Telder, Sonja Bhagwandin, Saar Boerlage en Dick Oosterbaan. 

Afwezig met bericht: Carla den Boer-Raes, Afifa Tadmine, Abdeslam el 

Mahraoui, Joke Krull, Dini Eekhuis, Inge Tramm, Tine Wiegman, Mohamed el 

Yakoubi en Ibrahim Görmez. 

Toehoorders: Frank Mannes, Elly van der Mortel, Hilda Slengard, Tonny 

Bonnee, Ria Klumper, Els de Ruiter, Riwka Cohen, Tjandra Raghoenatsingh en 

Jetty Boedhoe. 

Notulen: Marianne Avontuur. 

Gasten: Betty Kruuk en Frédérique Furnée van Buurtzorg. 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

• Tunny Jongejan-Maat heet als voorzitter iedereen welkom.  

• De agenda wordt omgezet en we beginnen met punt 5. 

5. De visie van “Buurtzorg” op de toekomstige rol van de 

“wijkverpleegster”.  

In het kort over Buurtzorg: Buurtzorg bestaat 5 jaar, verzorgt de verpleging en 

zorg thuis bij mensen in één buurt. Werkt per postcode omdat men de teams 

klein wil houden. Zelfsturende teams, d.w.z. geen manager. Dit kan per wijk 

verschillen om de zorg goedkoper te maken. Alle administratie en de salarissen 
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worden centraal geregeld. Buurtzorg werkt vanuit een holistische benadering, 

dus de patiënt staat centraal met de familie en eventueel de mantelzorgers.Het 

begint met een intakegesprek om duidelijkheid te verkrijgen over welke zorg er 

nodig is. Wanneer iemand nog zelf iets kan, bevordert ze dat. Ze biedt geen 

huishoudelijke hulp. 

Buurtzorg is groeiende en de politiek luistert ook. De toekomst is spannend voor 

Buurtzorg, omdat het nog niet duidelijk is wat het rijk en de gemeente gaan 

doen. Het zal ook afhangen van het financiële plaatje, dat er uiteindelijk uit 

komt. De indicatie bijvoorbeeld, gebeurt nu door Buurtzorg zelf en een 

eventuele splitsing lijkt Buurtzorg niet juist. 

 

Vraag: Hoe gaat het bij een chronische patiënt? 

Buurtzorg kijkt naar wat er past bij iemand en wat Buurtzorg zelf kan bieden. 

Buurtzorg heeft goed contact met andere kleine zorgaanbieders zoals 

studentenorganisaties en ook het Sara (voor ouderen). Die schakelt ze in als dat 

nodig is, maar de patiënt beslist uiteindelijk zelf. 

Het geld komt via de AWBZ en de zorg wordt door mensen van Buurtzorg of 

mensen van ingeschakelde organisaties uitgevoerd . Het CIZ controleert heel 

vaak of de aanvraag van  Buurtzorg wel klopt door de patiënt of familie te 

bellen. 

Inkomensafhankelijkheid zal wel in de toekomst gebeuren, wel voor thuiszorg 

(huishouden), maar waarschijnlijk niet voor zorg. Zorgplicht is dat het niet uit 

moet maken of men arm/rijk is.  

Buurtzorg is met verschillende projecten bezig. Preventief: o.a. het voorbereiden 

en organiseren van de rollatorloop; het opstarten van een spreekuur bij de 

huisarts voor kleine zorgvragen, zodat men niet perse naar de huisarts hoeft, dus 

laagdrempelig; Radio Steunkous op Salto, elke dinsdag , daar komen ervaringen 

en vragen van mensen aan de orde. 

 

Hoe kom je bij Buurtzorg terecht? 

Via internet; mond op mond reclame; via huisarts of ziekenhuis; 

maatschappelijk werk; ouderenadviseur. Buurtzorg wil altijd meedenken. 

 

Hoe gaan jullie om met alleenstaanden zonder mantelzorgers? 

Buurtzorg zorgt tot ze het niet meer kan behappen en haalt er dan andere 

organisaties bij, o.a. Evean, Emile, maar het blijft dan wel gaan om één 

indicatie. 
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Hoe zit het met euthanasie? 

Dat is bespreekbaar en valt onder palliatieve zorg. Buurtzorg zit ook bij 

Wijkschakelteams. Dit is een belangrijk netwerk en het is voor de patiënten 

belangrijk hiervan op de hoogte te zijn. 

 

Verzoek is om de OAR op de hoogte te houden, wanneer er knelpunten ontstaan 

door alle komende veranderingen. 

 

De OAR zal Buurtzorg promoten in de Dwarskrant. 

 

6. Mededelingen  

• Er is een reactie van het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel op de 

zienswijze van de OAR Oost in het kader van de monitoring van de 

toewijzing van Wibo/seniorenwoningen in het Kraaipanproject en aan de 

Blasiusstraat.  Het stadsdeel vindt het evenals de OAR van belang dat er 

in het stadsdeel woningen voor specifieke doelgroepen worden 

gerealiseerd en worden toegewezen aan mensen waarvoor ze bedoeld zijn. 

Ook de WMO adviesraad heeft geadviseerd de toewijzing van senioren- 

en zorgwoningen in de sociale huurklasse te monitoren. Het stadsdeel 

neemt dit advies mee in het gesprek met de stedelijke Dienst Wonen Zorg 

en Samenleven.  

• Een uitnodiging aan de OAR Oost voor de NOAR (Netwerk Ouderen 

Adviesraden) voor de algemene ledenvergadering op 2 mei a.s. vanaf 

13.00 uur in de Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566.  Hierdoor vervalt 

de reguliere OAR vergadering in mei. 

• Op vrijdag 5 april vanaf 13.00 uur is er een demonstratie vanaf het 

Sarphatihuis naar het stadhuis n.a.v. de situatie bij Amsta.. 

 3.   Notulen van de vergadering van 10 januari 2013.  

•  Blz. 2, punt 2. Stadspasbeleid ligt bij de gemeente. Saar zal dit aankaarten 

in de gemeenteraad. 

•  Blz. 6, punt 8. Zorgtoeslag stopgezet voor ouders met een thuiswonend 

gehandicapt kind. Dit is heel moeilijk om uit te vinden hoe dit zit. Het 

moet via de belastingdienst uitgezocht worden. Wordt vervolgd.  
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• De notulen van de vergadering worden verder ongewijzigd vastgesteld. 

4.   Ingekomen en uitgaande post. 

• Tunny legt nogmaals uit dat men aan de hand van de Postlijst de 

betreffende informatie of stukken bij haar kan opvragen per e-mail of  

telefonisch. 

•  Het Overzicht van bijeenkomsten: 

•  4/4 do.: 12.00-14.00 uur, Schouw Christiaan Huygensplein, voor en 

achter AH. 

• 4/4 do.: 15.00-17.30 uur, Werkconferentie seksuele diversiteit, 

Meevaart, Balistraat 48. 

• 4/4 do.: 16.15-17.30 uur, vervolg platform Watergraafsmeer, 

stadsdeelhuis. 

• 6/4 za.: 12.00-15.00 uur, demonstratie “Strijd voor goede thuiszorg” 

op het Malieveld in Den Haag.  

• 8/4 ma.: 15.00 uur, bezichtiging Kraaipanschool met Ireen de Kluijs 

(Dynamo). 

• 9/4 di.: 19.30 uur, stadsdeelraadsvergadering  o.a. over 

bestemmingsplannen en parkeren sportparken. 

• 11/4 do.: 13.00-18.00 uur, Groot overleg Welzijn en Zorg, raadzaal. 

• 12/4 vr.: 10.00-13.00 uur, extra NOAR bestuursvergadering over de 

toekomst OAR en NOAR na maart 2014, Plantage Middenweg 14. 

• 18/4 do.: 14.00-15.30 uur, CABO “Beweeg je brein”, Keizersgracht 

334. 

• 19/4 vr.: 20.00 uur, Vakbondscafé over stage en werkplekken na 

MBO opleidingen bij HTIB, 1
e
 Weteringplantsoen 2 sous. 

• 23/4 di., middag, OMVA (vooraankondiging). 

• 23/4 di.: 15.00-17.00 uur, Schouw winkelcentrum Brazilië, start voor 

AH. 
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• 23/4 di.: 20.00 uur, Lokale democratie Wrap-up, Pakhuis de Zwijger, 

Piet Heinkade 179. 

• 25/4 do.: 19.00 uur, Talk of the Town, Pakhuis de Zwijger. 

• 26/4 vr.: 14.00-16.00 uur, werkgroep Toegankelijkheid, Timorplein  8. 

• 14/5 di. 15.30-17.30 uur, tweede werksessie Toegankelijkheid, 

MuzyQ. 

6.  Vervolg discussie over de toekomst van de OAR-en en de NOAR. 

Het is nog niet duidelijk of er een bestuurslaag komt in Oost. Vraag is of de 

OAR dan nog wel advies kan uitbrengen, dit is wel belangrijk, vooral als het een 

ongevraagd advies is. Voor 2014  krijgen we waarschijnlijk nog wel subsidie.  

 

7. Stand van zaken voorbereiding symposium. 

Dit wordt naar juni verschoven. In een kleine commissie bekijken wat we al 

weten. 

 

8.  De 2 – minuten ronde: 

• Buurtplatform Watergraafsmeer. Heel goede bijeenkomst, vanuit 

Betondorp waren er 15 mensen aanwezig. Ook Jeruzalem en 

Amsteldorp waren goed vertegenwoordigd. Er zijn veel voorstellen 

verzameld om de samenhang in de buurten te verbeteren. 

• Adviesraad Diversiteit. Verordening wordt volgende week zeer 

waarschijnlijk in de raad aangenomen. 

• In de Zwijger: Anders denken, anders doen. “Scheiden van wonen en 

Zorg”. Cordaan werd Amsta, Project Zuid / Vondelstede. Niemand 

weet nog de huurprijs van een woning, bij scheiden van wonen en 

zorg. Ook de corporaties niet. 

 Als er geen mensen meer geplaatst worden in een Verzorgingshuis, 

krijg je leegstand en minder geld vanuit de AWBZ. Er werden veel 

originele ideeën aangedragen om dit probleem aan te pakken.  
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• Bezoek aan woningen Kraaipanstraat. Bijna alle woningen zijn 

verhuurd. Bij een volgend project, zouden wij graag vooraf  

geraadpleegd willen worden over de toegankelijkheid. 

• Politiek debat – Woont u in oost? Een aardig initiatief, maar kwam er 

niet helemaal uit wat men er van verwachtte. Bijna alle corporaties 

waren vertegenwoordigd, ook de Huurdersvereniging, maar de situatie 

van ouderen kwam nauwelijks aan de orde. Er werd teveel over de 

hoofden heen gepraat, het ging teveel over bezuinigingen. Een 

ambtenaar van stadsdeel rapporteerde dat er te veel lege woningen in 

Betondorp staan. De nieuwe directeur meldde, dat hij hiervan op de 

hoogte is en dit aan gaat pakken. Misschien wordt Betondorp  

rijksmonument.  

8. Rondvraag: 

• ANBO heeft een probleem, Martine Woudhuizen is gestopt als 

coördinator/ondersteuner, alleen de penningmeester blijft. 

Vanuit Woerden (centrale administratie) gaat alles geregeld worden, 

behalve de activiteiten. Op 10 april vergaderen de ANBO, wat te doen 

voor 1 juli (bestuur stopt dan) en wat te doen na 1 juli. De leden van het 

gewest Amsterdam moeten beslissen of alles dan vanuit Woerden wordt 

geregeld. Kan OAR hier misschien bijdragen? 

 

• Er zou weer een bushalte van bus 22 tegenover de molen moeten 

komen, want de afstand tussen de 2 haltes is veel te groot, vooral voor 

ouderen en mensen met een beperking, om over te kunnen stappen op 

tram 10. 

 

 

De volgende vergadering wordt op donderdag 6 juni 2013 van 14.00 - 16.00 

uur  gehouden in de Raadzaal. 

Tot slot: op donderdag 2 mei 2013 van 13.30 – 17.00  uur is er een openbare 

bijeenkomst van het Netwerk Ouderen Adviesraden (NOAR) in de 

Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566, waarvoor alle ouderen en 

toehoorders van de OAR-Oost hierbij zijn uitgenodigd. 

 


