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  Concept verslag OAR Oost vergadering       

d.d. donderdag 5 maart 2015 

 

 

Aanwezige OAR leden en toehoorders: Tonny Bonnee, Adri Tuin, Ankie Koebergh-Telder, 

Annelies Teunissen (notulen), Bob van Wijdom Claterbos, Carla den Boer-Raes, Coen 

Valenkamp, Dini Eekhuis,Elly van de Mortel, Els de Ruiter, Frank Mannes, Frank Stork, 

Haly Karioen, Hansje Albers-Meijer, Janny Leenders-Post, Joke Krull (voorzitter), Kitty 

Huibers, Laetitia Kramp, Margareth Moed, Marianne Avontuur, Marianne 

Westerneng,Marion Heeres, Nienke de Waal, Ria van Gerven,Rinia Cromwell, Riwka 

Cohen, Saar Boerlage (later), Saskia Hubelmeijer, Sonja Bhagwandin, Tunny Jongejan-

Maat,  Alica Kassim, Indra Ramautarsing, Inge Tramm (later) 

 

Afwezig met bericht: Dick Oosterbaan, Tine Wiegman, Sharona Ceha, Afifa Tadmine 

 

Gasten: Mees de Lind van Wijngaarden(Empowerment), Ans Roels (Dynamo) en Jan 

Hangelbroek (Dynamo) 

 

  
1. Opening en vaststelling van de agenda. 

2. Korte mededelingen + Toelichting bijeenkomsten in maart 2015. 

3. Ans Roels (Dynamo) geeft informatie over training “Ouwer met power” 

4. Vaststellen notulen van de vergadering op donderdag 5 februari 2015. 

5. Stand van zaken Transitie langdurige zorg en WMO. 

6. Verkiezing van een voorzitter, Joke Krull heeft zich kandidaat gesteld, tegenkandidaten 

kunnen zich voor 5 maart as bij het bestuur melden. 

7. Instellen van een werkgroep Wonen, kandidaten kunnen zich vooraf melden bij het 

bestuur. 

8. Inventarisatie van vragen en stellingen ten behoeve van het woondebat op 10 maart as 

in grand café ‘Genieten’. 

9. Adri Tuin en Tunny Jongejan doen verslag over de “Participatie Maatschappij” n.a.v. de 

bijeenkomst van de werkgroep Participatie op 16/02 

10. De 2 – minuten ronde : 

- Beweegmarkt voor senioren in de Koningskerk op 11/02 

- Bijeenkomst Wijkzorg Oud Oost en Watergraafsmeer op 12/02 

- Dwars door de buurt: deadline 5/3, verschijnt 27/3/2015. 

11.   Rondvraag en sluiting. 
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1. Opening en vaststelling van de agenda 

De technisch voorzitter Joke Krull opent de vergadering en heet allen welkom, speciaal 

de nieuwe toehoorders Alice Kassim (woont in Centrum van Amsterdam) en Indra 

Ramautarsing uit de Dapperbuurt.  

1.1  Agendapunt 9 wordt naar voren getrokken, Tunny Jongejan-Maat moet eerder weg. Zij 

gaat samen met Laetitia naar een bijeenkomst “open alliantie informele zorg”. 

1.2 Deze OAR Oost vergadering zal afgerond worden om 15.45 uur, Frank Stork tevens lid 

van de cliëntenraad van Reade moet namelijk naar een spoedbijeenkomst. 

  

2. Korte mededelingen + toelichting planningslijst OAR maart april 2015 versie 3 maart  

2.1. Toelichting planning bijeenkomsten in maart 2015 wordt doorgenomen:  

Punt N: Het Woondebat d.d. 10 maart a.s. is mede georganiseerd door OAR Oost, er 

gaan ongeveer 20 mensen van de OAR Oost naar toe, zie ook punt 8 van de notulen. 

2.2. Preventieve huisbezoeken 65+ van start  in Betondorp 

Janny Leenders meldt dat dit project tot doel heeft een beeld te krijgen middels 

huisbezoeken wat men van o.a. van zelfredzaamheid vindt. Daarnaast is het ook de 

bedoeling om  bewoners wegwijs te maken naar de mogelijkheden in Betondorp als het 

gaat om zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dit initiatief gaat uit van Academie 

van de stad (studenten verbinden met de samenleving)  in samenwerking met 

corporaties IJmere en Eigen Haard. Janny is verontwaardigd dat zij als lid/voorzitter 

van de bewonerscommissie Betondorp niet geïnformeerd over dit initiatief is door het 

stadsdeel Oost, want de informatiebrief is ondertekend naar de gebiedsmanager Joke 

van Vliet.  

2.3. Hospice in Willem Dreeshuis is gestart per 4 maart jl. tot juli 2016 

Tunny Jongejan-Maat zegt dat er weinig ruchtbaarheid gegeven is aan de opening van 

dit hospice, welke het hospice in de St. Jacob vervangt. Het hospice in dit voormalig 

verpleeghuis is namelijk gesloten vanwege de bezuinigingen. Na juli 2016 zal het 

Dreeshuis waarschijnlijk gesloten worden? 

2.4. Gewijzigde aanpak van vernieuwingen woningen in tuindorp Frankendael 

(Jeruzalem ) Tunny Jongejan-Maat meldt dat er diverse informatie- bijeenkomsten zijn 

geweest om de huurders van de betreffende woonblokken in het tuindorp Frankendael 

(Jeruzalem) te informeren. De hoven  “J,K,L, en C en F”  wil de woningbouwvereniging 

http://www.academievandestad.nl/index.html
http://www.academievandestad.nl/index.html
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Rochdale renoveren in plaats van slopen en/of vernieuwen. Woningcorporatie 

Rochdale heeft wel een enquête rondgestuurd onder de huidige bewoners, waardoor 

naar voren komt dat men graag meer kwaliteit van wonen wil, en nu geniet men 

daardoor nog wel van een lage huur. Dit laatste zorgt er trouwens ook voor dat de 

ouderen niet naar elders (bijvoorbeeld blok M- nieuwbouw) willen verhuizen, vanwege 

de enorme huurstijging die hen dan te wachten staat. De mogelijke huursubsidie geeft 

toch ook een hoop onzekerheden en men houdt onvoldoende over om van te leven als 

je slechts een AOW-tje hebt als inkomen. De OAR Oost gaat namens hen inspreken 

op de bestuurscommissievergadering van 10 maart a.s.  

2.5. Internationale vrouwendag 8 maart a.s. 

Marianne Westerneng vraagt of de OAR Oost nog uitgenodigd is door Assadaaka en 

Wouw, de uitnodiging wordt rondgezonden door Tunny 1 

 

3. Training “Ouwer met Power” om weerbaarheid van ouderen te vergroten 

Ans Roelofs (participatiemedewerker van Dynamo in stadsdeel Oost) geeft informatie 

over training “Ouwer met power”:  dit is een fysieke, mentale en informatieve 

weerbaarheidtraining voor 60+ers, waarin handvatten worden aangeboden om beter te 

kunnen omgaan met moeilijke en onveilige situaties in- en buitenshuis (website 

Dynamo) 

  

Ans licht toe dat veel oudere buurtbewoners ( 8 van de 14 personen) ooit in aanraking 

zijn gekomen met de zogenaamde “babbeltrucs” zo bleek in een bijeenkomst in 2012. 

Oplichters komen bij bewoners aan de deur met een smoes om zo te proberen binnen 

te komen. Het gerucht gaat dat veel ouderen zogenaamd cashgeld in huis zouden 

hebben, vandaar dat zij gewilde slachtoffers zijn. Vervolgens is op initiatief van 

Dynamo (Jan Hangelbroek) in samenwerking met het stadsdeel en ook de 

buurtregisseurs en andere ervaringsdeskundigen een training opgestart ten behoeve 

van weerbaarheid voor ouderen. Hier richt men zich op wat ouderen nog wel kunnen 

en maken o.a. gebruik van  hun mensenkennis en levenservaring. Het is daarnaast ook 

een fysieke training en er worden veel andere tips gegeven ten behoeve van de 

zelfbescherming en weerbaarheid. De training is kosteloos. 

 

                                                           
1
 Tunny stuurt uitnodiging internationale vrouwendag rond aan de oar leden en toehoorders. 
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De cursisten die de training gevolgd hebben zijn enthousiast en sommigen zijn ook 

ambassadeurs geworden: zegt het voort!  Er is ook een follow-up (terugkom dagen) en 

er is nu ook een training gestart in Amsterdam Zuid.  

   

Saskia Hubelmeijer vraagt of er al contact gelegd is met Golden Sports, zij verwijzen 

namelijk ook door. Ans zal contact met hen opnemen en wil graag meer van Saskia 

haar ideeën horen, per groep zijn er namelijk verschillende wensen en behoeften. 

 

Op de vraag van  Riwka Cohen  vanaf welke leeftijd er mee gedaan kan worden en of 

fysiek gehandicapten ook kunnen deelnemen, antwoordt Ans dat 60 jaar de 

ondergrens is en dat er ook , regelmatig mensen met een rolstoel meedoen. Gelukkig 

heeft de trainingslocatie buurtcentrum Oosterpark een lift, wat betekent dat deze 

toegankelijk is.  

 

Marianne Avontuur brengt computerfraude onder de aandacht, bijvoorbeeld 

phishingemails, waarbij oplichters zogenaamde mails zenden namens een bank. Dit 

onderwerp komt ook in de cursus aan bod. Op de informatietafel liggen flyers om mee 

te nemen voor de belangstellenden, Ans Roelofs haar mobiele nummer staat er ook 

genoteerd.  

 

Technisch voorzitter Joke Krull bedankt Ans Roelofs voor komst en informatie. 

  

 

  

4. Vaststellen notulen van de vergadering d.d. 5 februari 2015 en actiepunten 

4.1. Tekstueel  

 Pagina 1, onder 2.4.2. de eigen bijdrage huur scootmobiel….  Moet 

vervangen worden door bruikleen scootmobiel. 

 Onder punt. 2.6.2 bezuinigingen op eigen bijdrage incontinentiemateriaal 

schrappen , dit is nu nog niet aan de orde. 

 pagina 3. Actiepunt 1, wordt opgenomen in de aktielijst (zie laatste pagina 

van dit verslag).  
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 Pagina 7 actiepunt 3: t.z.t. inhoudelijk discussie over hoe zorgvermijders te 

bereiken (destijds besproken in Sporenburg) , zonder dat je de privacy van 

deze mensen schendt. Wordt opgenomen in de aktielijst. 

 Pagina 7 Actiepunt 4: evaluatie wijkzorg OHG/IB zenden naar M.Moed door 

Tunny 

 Pagina 8 ; actiepunt 6, artikel strooibeleid aanhouden voor winter 2015, 

eventueel onderzoeken of strooien op B-wegen in eigen beheer kan  door de 

bewoners (n.a.v. opmerking Tonny Bonnee) 

 Pagina 8; 9.2. moet Tonny Bonnee zijn i.p.v. Bonnet. 

 

Riwka Cohen bedankt de notulist voor de uitgebreide notulen, zij was nl. de 

vorige keer afwezig en werd hierdoor goed geïnformeerd.   

 

5. Terugkoppeling van resultaten werkgroep OAR Oost Participatie op 16 februari jl. 

5.1 Adri Tuin en Tunny Jongejan vertellen dat de werkgroep graag op een actieve en 

assertieve manier wil communiceren met het stadsdeel Oost over wat participatie 

volgens hen idealiter inhoudt. Daarom is er eerst gekozen voor een verkennend 

gesprek over een vooropgestelde agenda met de participatiemakelaars Rob van 

Veelen en Broer Soolsma 16 maart a.s. te bespreken.  

Het is uiteindelijk de bedoeling om tot aanbevelingen te komen voor de 

portefeuillehouder Participatie t.b.v. het proces burgerparticipatie en burgerinitiatieven; 

met als doel “aan welke voorwaarden moet burgerparticipatie voldoen, zodat de 

zeggenschap van de bewoners overeind blijft, ook tijdens de uitvoering van een 

burgerinitiatief”.  

  

5.2 Tijdens het Johan Bosman symposium over Participatie d.d. 9 april zullen 1 of 

2 personen van de werkgroep een discussiegroepje leiden, vult Margareth Moed aan. 

Aankondiging volgt nog. 

 

6. Stand van zaken verkiezing voorzitter  voor de OAR Oost 

Frank Stork leidt dit agendapunt in: er zou vandaag gestemd worden over de 

kandidaatstelling van  technisch voorzitter Joke Krull. Ondanks het herhaalde oproepen 

hebben zich nog geen andere kandidaten voor de verkiezing van het voorzitterschap,  
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bij het bestuur gemeld. Margareth Moed vraagt naar de procedure en voorwaarden, nu 

er gestemd zal gaan worden vandaag. Zij heeft op de website geen officiële statuten of 

documenten gevonden waarin de voorwaarden van het voorzitterschap OAR Oost 

staan beschreven. 

 

Tunny Jongejan-Maat (voormalig voorzitter OAR Oost) geeft aan dat er een 

verordening OAR stadsdeel Oost bestaat, die o.a. het maximaal aantal toegestane 

OAR-leden vermeldt, en het onderscheid toehoorders beschrijft, herkiesbaarheid enz. 

Dit is gerelateerd aan de vergoedingen en subsidietoewijzing, die dit jaar nog 

toegewezen is door het stadsdeel Oost. 

 

Janny Leenders-Post vult aan dat de OAR Oost een vereniging is met statuten en 

huishoudelijk reglement, naast de verordening van het stadsdeel Oost. Echter het  

huishoudelijk reglement van de vereniging weegt het zwaarst.  

 

Een aantal leden en toehoorders geven aan dat zij hun rol en plaats binnen de OAR 

Oost niet erg duidelijk vinden, of voelen zich wat zwevend. Wat is nou het verschil 

tussen toehoorders en leden bijvoorbeeld als het gaat om stemmen? Anderen zouden 

een aantal zaken meer geformaliseerd willen zien, zodat zij beter zicht krijgen op hun 

bevoegdheden, wat er van hen verwacht wordt, vergoedingen duidelijk worden etc.  

 

Afgesproken wordt om de stemming over het voorzitterschap uit te stellen naar een 

volgende bijeenkomst van de OAR Oost. Voor de leden en toehoorders wordt door het 

DB van de OAR Oost alles nog even op een rijtje gezet2. De verordening en het 

huishoudelijk reglement van de OAR wordt rondgezonden en in overleg op de website 

geplaatst van de  3OAR Oost. 

 

N.b. Saskia Hubelmeijer vraagt hoe de OAR Oost omgaat met de stopzetting van 

stadsdeel Oost van de subsidie aan de OAR Oost: wordt er nu gelobbyd bij de 

                                                           
2
 Rollen en verantwoordelijkheden op een rij zetten door het DB OAR Oost en procedure kiezen voorzitter, n.a.v. 

huishoudelijk reglement vereniging en verordening OAR Oost versie 2015? 
 
3
 OAR Oost verordening en statuten op hun website plaatsen actie Laetitia en Dick Oosterbaan 

 
 

http://oar-oost.nl/
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gemeenteraad?  

 

Joke Krull zal dit onderwerp meenemen naar het DB overleg komende maandag4. 

 

 

7. Instellen van een werkgroep Wonen 

De OAR Oost heeft een aantal speerpunten benoemd met betrekking tot de doelgroep 

ouderen voor wiens belangen zij opkomt: Zorg & Welzijn en Armoedebestrijding, 

Wonen, Mobiliteit-Vervoer, Participatie en wil aan de hand hiervan werkgroepen 

oprichten.  

 

De volgende kandidaten hebben zich gemeld voor het instellen van werkgroep Wonen: 

Saar Boerlage, Riwka Cohen, Margareth Moed, Els de Ruiter en Janny Leenders-Post.  

 

Janny  Leeders-Post voelt zich geroepen haar motivatie toe te lichten: als 

bewonerscommissie Betondorp zet zij zich al jaren in voor haar buurt, met als specialisatie 

wonen. Ze is ook een tijd lid geweest van de Woonbond. Zij wil graag dat het DB bestuur 

en de OAR leden aangeven waar de werkgroep zich op moet richten. Ook komt de 

mogelijke aansluiting bij de centrale NOAR ter sprake, als het om onderwerpen en acties 

richting gemeenteraad gaat. 

Margareth Moed ambieert een functie binnen de OAR Oost en wil zich graag verdiepen in 

een onderwerp en heeft voor het speerpunt Wonen gekozen. Ze wil wel graag wat 

feedback en sturing van het DB OAR Oost en ook van de leden. 

Els de Ruiter is al jarenlang actief onder andere voor Onbeperkt Oost, het toegankelijk 

maken van de openbare ruimte en vastgoed -in de brede zin van het woord- voor mensen 

met een fysieke beperking. Tegenwoordig richt men zich op  “levensloop bestendige 

woningen” i.s.m. de Wibautleergang voor ambtenaren. Zij wil dit onderwerp ook graag 

agenderen binnen de  werkgroep, omdat ouderen nu met dit kabinetsbeleid langer 

zelfstandig thuis moeten kunnen blijven wonen.  

Saar Boerlage: als doorgewinterde politica heeft zij veel ervaring op het gebied  van 

wonen en bouwen, ruzie maken over de hoogte van de huren, discussie, en verzet zegt 

ze. Ook zij is lid van de HvA (Huurdersvereniging Amsterdam). Saar zou graag wat willen 

                                                           
4
 Lobbyen bij Gemeenteraad inzake voortgang subsidie OARen (Oost) , overleggen binnen DB OAR Oost 
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bereiken met de werkgroep (dat de huur echt niet meer dan 40% van het inkomen mag 

zijn) en dat de werkgroep mogelijk een voorbeeld is voor het opstarten van werkgroepen in 

andere stadsdelen. 

Riwka Cohen houdt de aanmelding in overweging en vraagt hoeveel tijdsinvestering de 

werkgroep Wonen kost.   

 

Joke Krull, meldt dat het DB van de OAR Oost overlegd heeft en dat de werkgroep het 

tempo en de tijdsinvestering zelf mag bepalen. Echter men wil liever wat sturing en 

afstemming, afgesproken wordt dat de werkgroep Wonen hun belangrijkste onderwerpen 

eerst op een rij gaan zetten, en dan voorleggen aan het DB of de OAR Oost leden en 

toehoorders. 5 Later kunnen eventueel de verslagen van de werkgroep (en) ook op de 

website van de OAR Oost toegevoegd worden.  

 

8. Inventarisatie en vragen t.b.v. woondebat 19 maart a.s. in grand café “Genieten” 

Elly van de Mortel heeft zich voorbereid en leest een artikel voor uit de Telegraaf van 28 

februari  jl. door Ursula Kierzek, een buurtbewoonster uit Amsterdam Oost over lage huren 

brengen vreemde buren” Link naar het artikel 27 februari jl. om te lezen. Mw woonde 

jarenlang naar tevredenheid in een multiculturele buurt in Oost… Maar sinds er steeds 

meer 'probleemgevallen', zoals (ex)verslaafden, ex-gedetineerden en psychiatrische 

patiënten, in haar buurt werden gehuisvest, niet meer. "Verhuizen kan ik niet, want ik ben 

aangewezen op een goedkope huurwoning en die zijn er haast niet." Het komt erop neer 

dat buurtbewoners steeds meer geconfronteerd worden met buurtbewoners die moeite 

hebben met zich aan te passen (probleemgevallen) en dat de buurt het maar zelf moet 

oplossen door “saamredzaamheid”??!  Er wordt op deze manier veel flexibiliteit verwacht 

van de omwonenden, en verhuizen kan nu niet meer, de huren worden torenhoog. Hoe is 

het spreidingsbeleid van de corporaties? Waarom zijn bewoners bereid om  €1500,= huur  

neer te leggen? Dit zijn vragen die het artikel oproept. 

 

Frank Mannes  heeft ondervonden dat er op woningnet nog maar weinig 

woonmogelijkheden zijn voor ouderen, het aanbod voor seniorenwoningen is sterk 

afgenomen.  

                                                           
5
 Werkgroep Wonen zet belangrijkste aandachtspunten op papier en bespreekt dit met het DB OAR e/o leden en 

toehoorders 

http://www.telegraaf.nl/watuzegt/23738993/___Lage_huren_brengen__vreemde__buren___.html
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Frank Stork meldt dat vragen of stellingen ook naar hem toegezonden kunnen worden. Er 

komt eveneens een verslag van het woondebat voor de deelnemers, zeker 15 mensen 

van de OAR Oost gaan erheen en er komt een artikel in Dwars door de buurt.  

 

9. Transitie wet langdurige zorg naar de gemeentes en wet WMO  

Dit agendapunt vervalt, mede omdat Dick Oosterbaan afwezig is wegens het bezoeken 

van een symposium. Dick verspreidt tevens dagelijks digitaal de ontwikkelingen op het 

gebied van zorg- en ziektekosten aan een adressenbestand voor geïnteresseerden en 

betrokkenen.  

 

10. De 2 – minuten ronde : 

10.1 Beweegmarkt voor senioren in de Koningskerk op 11 februari jl. 

De doelstelling van deze informatiebijeenkomst op initiatief van het stadsdeel Oost is 

ouderen nog meer te laten bewegen  en hen langer fit te houden. Er is samengewerkt met 

zorg,welzijn- en sportaanbieders van Leefstijlnetwerk Oost, Daarnaast is sporten ook een 

manier om elkaar als buurtbewoners te ontmoeten. Een aantal OAR Oost leden hebben 

deze infobijeenkomst bezocht en ervoeren de sfeer als gezellig en gastvrij en hebben met 

de workshops meegedaan. Erna was  er gelegenheid zich aan te melden voor diverse 

vervolgactiviteiten naar keuze. Nienke Gasseling is bezig een sociale kaart te ontwikkelen 

per buurt zodat inzichtelijk wordt waar ouderen op een laagdrempelige manier sportief 

bezig kunnen zijn.  

10.2. vervallen 

10.3. Artikel OAR Oost in Dwars door de buurt; deze verschijnt 27 maart a.s. 

Els de Ruiter wil mogelijk de resultaten van de werkgroep wonen terugkoppelen naar 

Dwars ter zijner tijd. Dit keer zal het gaan over de WMO zorg, hoe deze (dis)functioneert 

en de niet gevoerde keukentafelgesprekken (telefonische afhandeling) meldt Saar 

Boerlage, vaste schrijfster van de pagina in Dwars i.s.m. Dick Oosterbaan. 

 

11. Rondvraag  en sluiting 

11.1 Inge Tramm heeft weer verse laurier neergelegd op de informatietafel om mee te 

nemen. 
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11.2 Jan Hangelbroek van Dynamo wil graag de netwerken Wijkzorg agenderen 6, om de 

OAR leden te informeren, mogelijk i.s.m. Joke Raak en of Nienke Gasseling. De 

ontwikkelingen gaan namelijk heel snel. 

11.3. 1 Coen Valenkamp wil graag dat de mobiele telefoons aan het begin van de 

vergadering uitgezet kunnen worden, aandachtspunt voorzitter 7 

11.3.2 Ook meldt hij dat het met de winkelbus in Amsteldorp heel goed gaat. Mogelijk dat 

er in samenwerking met Dynamo een 2e bus ingezet kan worden om ook de bewoners van 

Jeruzalem en Betondorp te kunnen bedienen. 

11.4 Marianne Westerneng wil graag terugkoppeling geven over de bijeenkomst Wijs met 

Grijs 3 maart jl. in de Muiderkerk. Veel bezoekers gaven aan dat ze in financiële 

problemen dreigen te komen , door de steeds maar stijgende basiskosten (huur, 

zorgverzekering, boodschappen) en bezuinigingsmaatregelen. 

11.5 Haly Karioen is deze week geconfronteerd met de problemen die mensen 

ondervinden met de verstrekking van medicatie door de apothekers. Haly zou met dit 

onderwerp wel iets willen doen, via een op te richten werkgroep Zorg&Welzijn. Vanaf mei 

zal zij hiervoor meer tijd hebben.8 

11.6.1 Carla den Boer-Raes wil graag de conferentie “Beter oud worden in Amsterdam 

bijwonen “ 11.6.2. Ook vraagt zij waar je een buurtschouw aan kunt aanvragen (in haar 

geval voor de Dapperbuurt). Saskia Hubelmeijer informeert haar en Joke Krull stuurt haar 

de informatie.  

11.7 Margareth Moed mist ook dit keer een inhoudelijke discussie bij het agendapunt 8 

over het woondebat . Het lijkt haar goed om gezamenlijk standpunten af te stemmen, ook 

in het kader van de op te richten werkgroep wonen, lijkt het haar  nuttig de meningen van 

de diverse OAR leden en toehoorders te horen. 

Joke Krull verexcuseert zich door te zeggen dat de agenda overvol is en zijn de 

werkgroepen nou juist het middel om inhoudelijke discussies te voeren? Terugkoppeling 

en vervolgens naar de mening van de leden en toehoorders vragen, misschien middels 

enquete of verslag, lijken haar wel een goed idee. 

 

11.8  Tot slot wordt de vergadering om 15.50 uur gesloten onder dankzegging door de 

voorzitter (technisch) Joke Krull. 
                                                           
6
 Wijkzorgnetwerken agenderend OAR Oost, informatiepunt Dynamo 

7
 Mobiele telefoons aan het begin van de vergadering uitzetten, aandachtspunt! 

8
 Oprichten werkgroep ZORG , deelnemers (Haly Karioen vanaf mei) 
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N.b. de gevonden leesbril (zwart eenvoudig montuur) is bij de portier van het stadsdeel 

afgegeven 

 

 Omschrijving actie Door wie Verslagreferentiën 

 

1 Klachten na transitie AWBZ 

bespreken met Nevin Őzütok 

Tunny Jongejan-

Maat 

05-02-2015.01 

2 Zorgvermijders agenderen, wat 

kun je hier aan doen?  

project vrijwillige mantelzorgers 

Amsteldorp toelichten 

Margareth Moed 05-02-2015.03 

3 (Weinig? samenwerking zorg en 

welzijn, bespreken met Oud oost 

Tunny Jongejan-

Maat en Saskia 

Hubelmeijer 

05-02-2015.05 

4    

5    

 


