NOTULEN VAN DE OAR VERGADERING
D.D. 19 januari 2014

Aanwezig: Tunny Jongejan-Maat, Ria van Gerven, Nienke de Waal, Frank
Stork, Afifa Tadmine, Tine Wiegman, Ankie Koeberg-Telder, Jannie
Leenders-Post, Carla den Boer-Raes, Marianne Westerneng, Ibrahim
Görmez en Dick Oosterbaan.
Afwezig met bericht: Joke Krull, Sonja Bhagwandin, Saar Boerlage, Rinia
Cromwell, Riwka Cohen, Abdeslam el Mahraoui en Jan Hangelbroek.
Toehoorders: Frank Mannes, Elly van der Mortel, Els de Ruiter, Ria
Klumper, A. Bonnee, Saskia Hubelmeijer, I. Tramm, Coen Valenkamp,
Arend Grotenhuis en Laetitia Kramp.
Notulen: Marianne Avontuur.
1. Opening en vaststelling van de agenda.
Tunny Jongejan heet als voorzitter iedereen welkom. Na de pauze zal
Nienke Gasseling van Civic vertellen over haar contacten en activiteiten
met oudere bewoners in de Indische Buurt en OHG.
2. Mededelingen
• Het verslag van onze symposium “Zorg om wonen voor ouderen” is
gereed en uitgedeeld. De rest wordt per mail of per post aan de
bezoekers gestuurd. De woningcorporaties krijgen ook een verslag
met de vragen die we aan hun hadden willen stellen. Zij worden
alsnog uitgenodigd om die vragen te beantwoorden.
• We hebben gesproken met Miriam Jonkman van Humanitas en Bianca
Hein (stadsdeel) betreffende de uitkomsten preventief huisbezoek in
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de IB en het OHG aan mensen boven de 75 jaar. Zij krijgen van te
voren een brief, waarin dit bezoek wordt aangeboden. De indruk
bestaat dat mensen die eigenlijk nog geen ondersteuning nodig hebben
wel op het aanbod ingaan en mensen die dat wel hebben niet.
• Projectgroep “Pilot wijkzorgteam IB en OHG. Organisatorisch moet
het wijkplan voor 1 april 2014 gereed zijn. De OAR zal in de
bijeenkomst van 14/1 vragen voor welke zorg en ondersteuning men
een eigen bijdrage moet betalen.
• Wonen in Jeruzalem. De bewoners die zich aangemeld hebben voor
Blok M krijgen een brief met de vraag of ze nog interesse hebben.
• Overzicht belangrijke bijeenkomsten in de komende periode:
A. Ma. 6/1: voorbereiding vakbondscafé bij FNV Bondgenoten
Radarpost Radarweg 60 Sloterdijk
B. DI. 7/1: 13.00 uur: bespreking “Sociale kaart Jeruzalem” ,
stadsdeelhuis
C. Wo. 8/1: 16.00 uur: bespreking uitkomsten preventief
huisbezoek Humanitas in IB en OHG, stadsdeelhuis
D. Do. 9/1: 14.00 – 16.00 uur plenaire vergadering OAR- Oost in
raadzaal stadsdeelhuis Oost
E. Do. 9/1: 16.00 – 18.00 uur netwerkborrel OAR-Oost in café
‘Genieten’ in Stadsdeelhuis Oost
F. Do. 9/1: 20.00 uur nieuwjaarsborrel Wijkopbouw orgaan Oost
(WOO) in de Teslatoren Middenweg / Kruislaan
G. Vr. 10/1: 13.00 – 15.00 uur bestuur Amsterdam Oost Verenigd
(AOV) bij Amsta Ingenhouszhof 15
H. Vr. 10/1: 14.00 – 16.00 uur: Werkgroep Toegankelijkheid,
Timorplein 8
I. Ma. 13/1: 14.00 uur bestuur (klein) OAR-Oost bij Amsta
Ingenhouszhof 15
J. Di. 14/1: 9.30 – 11.30 uur: Projectgroep “Pilot Wijkzorgteam IB
en OHG, locatie volgt
K. Di. 14/1: 13.30: Wonen in Jeruzalem, Stadsdeel, IJburgzaal
L. Wo. 15/1: 13.00 – 15.00 uur OOA Pl. Middenlaan 14’ update
verkiezingsprogramma’s Gemeenteraad 2014-2018 (Saar/Dick/)
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M. Wo. 14/1: 20.00 uur spreekuur DB Stadsdeel in de Evenaar
Ambonplein 59
N. 15/1: 13.00 uur: Voorbereiding project Meer is Meer,
Meercollege, (Frank en Gonny)
O. Do. 16/1: 12.30 uur: Gesprek met Joke van Vliet over Meer is
Meer
P. Do. 16/1: 16.00 uur: Samenwerking Reade/Cordaan i.h.k. van
ouderenzorg
Q. Vr. 17/1: 13.00- 15.00 uur bestuur AOV in sporthal Verheij
R. Vr. 17/1: 12.00 – 14.00 uur: Werkgroep Toegankelijkheid,
Timorplein 8
S. Vr. 17/1: 14.00 – 16.00 uur: WMO-raad Oost, Timorplein 8
T. Ma. 20/1: 10.30 uur: Cliëntenraad Amsta (Ingenhouszhof)
U. Ma. 20/1: 16.30- 18.00 uur Eisse Kalk en Lokale Democratie in
Wijkcentrum D’Oude Stadt Nieuwe Doelenstraat 55 (Dick/
V. Do. 23/1: 10.30 – 11.30 uur: Workshop informele zorg in GGZ,
Cliëntenbelang, Pl. Middenlaan 14
W. Do. 23/1: 15.30 – 17.00 uur: “Kwaliteitscriteria ondersteuning in
zorg” ,Pharos, Utrecht
X. Do. 23/1: 19.30 uur: IJburg droomt…… Ardine + OAR
Y. Vr. 24/1: bestuur AOV vaststellen kandidatenlijst
Bestuurscommissie locatie n.n.b.
Z. Vr. 24/1: 14.00 – 16.00 uur: Werkgroep Toegankelijkheid,
Timorplein 8
AA. Za. 25/1: 13.00 uur: IJburg-college Buurtmarkt: Ardine + OAR
BB. Wo. 29/1: 10.00 uur: Project Meer is Meer (met Lieke, Coen en
Tunny)
CC. Do. 30/1: 17.00 – 20.00 uur symposium over hoge werkloosheid
onder allochtone jongeren in Raadzaal stadsdeelhuis Oost
DD. Vr. 31/1: 10.30 – 13.00 uur bestuur NOAR Pl. Middenlaan
14’(Tunny/Dick/)
EE. Di. 11/2: 20.00 uur WOO-symposium “Participatie komt van
onderop!” in de Muiderkerk
FF. Do. 14/2: 10.00 uur: Overleg voorzitters Adviesraden,
stadsdeelhuis
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3. Notulen van de vergadering van 3 oktober 2013.
• Blz. 2, punt 3: Expositie “Het Andere Verhaal”. Er is vandaag 9/1 een
voorbereidingsbijeenkomst. De OAR Oost kan daar dus helaas niet bij
zijn. Er wordt nog naar een geschikte ruimte gezocht. In de
vergadering wordt een aantal suggesties gedaan. Die worden
doorgegeven. Als aandachtspunt wordt verder genoemd: het vinden
van mensen die een rondleiding zouden kunnen verzorgen. Tunny
Jongejan houdt over dit onderwerp contact met Jan Hangelbroek.
• De notulen worden verder ongewijzigd vastgesteld.
4. Stand van zaken landelijk, stedelijk en op stadsdeelniveau van de
invoering van de transities AWBZ naar WMO.
In plaats van de gemeenten gaan de zorgverzekeraars de uitvoering van
de langdurige zorg doen, heeft de staatssecretaris besloten. Formeel gaat
dit in op 1 januari 2015. In Amsterdam is Achmea de enige, die het
onderdeel AWBZ via het Zorgkantoor uitvoert.
5. Nienke Gasselink van Civic vertelt over haar contacten met oudere
bewoners in de Indische Buurt en het Oostelijk Havengebied in het
kader van voorkomen eenzaamheid en isolement.
Bent u 55+ en woont u zelfstandig in een van de postcodegebieden 1019,
1094 of 1095, dan kunt u een beroep doen op het ouderenwerk van Civic
Amsterdam. Bij onze maatschappelijk werkers kunt u terecht voor
informatie, advies en begeleiding op het gebied van wonen, zorg en
welzijn.
De maatschappelijk werkers van Civic bieden:
Tijdelijke ondersteuning bij diverse hulpvragen. Onze maatschappelijk
werkers beschikken over brede kennis en een uitgebreid netwerk van
hulp- en dienstverleners, zoals huisartsen, het meldpunt zorg & overlast,
thuiszorgorganisaties, schuldhulpverlening, sociaal raadslieden, DWI,
GGZ, etc. Daarnaast kunnen zij ondersteunen bij het organiseren van
uitjes en leuke activiteiten.
De maatschappelijk werkers kunnen u helpen door:
•

het geven van informatie en advies over wonen, gezondheid, welzijn,
financiën, etc.
4

•

het behartigen van uw belangen, afhankelijk van uw vraag en behoefte

•

het geven van ondersteuning en / of het inzetten van mantelzorg

•

u in contact te brengen met instanties en het bemiddelen

Inloop- en telefonisch spreekuur
Woensdag van 09.30 – 11.30 uur (Rumah Kami , Makassarplein 1)
Vrijdag 10.00 uur - 11.30 uur (Flevopoort, Kramataplantsoen 101-h)
U kunt ook een afspraak maken met de maatschappelijk werkers via 020665 8001 (vanaf 09.00 uur, iedere dag bereikbaar).
Er zijn verschillende programma’s voor senioren om sociaal
geïsoleerden weer naar activiteiten te lokken o.a.
- 50+ fit bewegingsprogramma in het water van de Sportfondsenbad,
kosten Euro 2,- per keer.
- Handwerkatelier “blij dat ik brei”.
- Er gaat een computer-inloop starten in Flevopoort.
- Kook en eetgroepen (op boot “Einde van de wereld”).
Wij werken samen met andere maatschappelijke organisaties die in de
buurt actief zijn. Er is een vervoersproject (met de Samen Opstap Bus
van Dynamo) om mensen verder de wijk in te krijgen. En er ligt een
voorstel om ook gebruik te maken van een busje van Roads (activeringsproject van Mentrum Sporenburg) op tijden dat de mensen al naar hun
dagbesteding zijn gebracht en het busje stilstaat.
Civic wil haar communicatie met de buurt verbeteren via flyers in
buurthuizen, wachtkamers van artsen, supermarkten etc.
Stichting De Bloem wil in februari ook beginnen met een bewegingsprogramma in water voor migrantenvrouwen met een chronische ziekte.
De Bloem en Civic gaan samenwerkingsmogelijkheden bespreken.
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6. De 2 – minuten ronde:
• Uit gebiedsbijeenkomsten in het kader van voorkomen eenzaamheid is
gebleken, dat veel professionals die in een bepaald gebied werken,
elkaar niet kennen. Dat moet verbeteren. De Buurtbalie probeert alles
in kaart te brengen. Nicole ten Bosch van stadsdeel gaat een sociale
kaart per wijk opzetten.
7. Dwars door de buurt:
In januari zal het gaan over zorg en welzijn met als belangrijkste punt het
toekomstperspectief van de Hulp bij Het Huishouden.
8. Speerpunten OAR Oost.
Voor “het testament” , we noemen het voortaan “Overdrachtsdocument”
kunnen ideeën ingeleverd worden bij Dick Oosterbaan:
secretarisOARoost@gmail.com
Tunny Jongejan maakt een conceptvoorstel, dat met de notulen wordt
meegestuurd en in de vergadering kan worden gewijzigd en aangevuld.
Op 14/2 komen de voorzitters van alle adviesraden bij elkaar om hun
documenten te bespreken.
9. Rondvraag
•

Ibrahim heeft een gesprek gehad over eenzaamheid. Hierover komt
een rapport.

•

Vereniging Amsterdam Oost Verenigd op de agenda van de volgende
vergadering zetten. Iedereen wordt door Joke Krull via de mail
geïnformeerd.

De volgende vergadering wordt op donderdag 6 februari 2014 van 14.00
- 16.00 uur gehouden in de Raadzaal.

6

