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Concept notulen Ouderen Advies Raad Oost   

d.d. 1 oktober 2015  

Aanwezige OAR- leden en toehoorders: Joke Krull (voorzitter), Saskia Hubelmeijer, Adri Tuin, Nienke de 

Waal, Ria van Gerven, Afifa Tadmine, Els de Ruyter, Tine Wiegman, Marianne Avontuur, Tunny 

Jongejan-Maat (adviseur DB OAR oost), Janny Leenders-Post, Laetitia Kramp(DB OAR Oost/webmaster), 

Frank Stork (DB OAR Oost), Dick Oosterbaan(secretaris OAR Oost), Saar Boerlage (DB Oar Oost), Frank 

Mannes, Bertie van Gelder, Hajar Mulder(notulen), Tjandra Raghoenathsingh, Haly Karioen, Inge 

Tramm, Sonja Bagwhandin (DB OAR Oost), Riwka Cohen 

Gasten: Hans Heitgeert (fotograaf), Clementine Noordzij (BeterThuis), Salih Türker (de Turkse 

Ouderenraad Amsterdam), Ilse de Haan (WMO-adviesraad-stadsdeel Oost) 

Afwezig met bericht: Ankie Koebergh-Telder, Jose Nagelmaker, Mees de Lind van Wijngaarden, Annelies 

Teunissen(vakantie), Carla den Boer, Peter Faber, Marianne Westerneng (ziek), Rinia Cromwell, Jan 
Hangelbroek (Dynamo), Tonny Bonnee, Margareth Moed, Coen Valencamp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA donderdag 1 oktober 2015 van de Ouderen Advies Raad Oost  
 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda. 

2. Korte mededelingen + berichten van verhindering. 

3. Toelichting lijst bijeenkomsten in oktober 2015 en wat u nog kwijt wilt om daar in een 

volgende vergadering een agendapunt van te maken. 

4. VERVALLEN (Sjoukje Alta vertelt over het werk als gebiedsmanager in het Stadsdeel)  

5. Vaststellen notulen van de vergadering op donderdag 3 september 2015. 

6. Verslag plus terugmeldingen uit de werkgroepen:  Wonen, Participatie, Mobiliteit (incl. 

OV) en Zorg & Welzijn. 

7. De 2 – minuten ronde : 

* Verslag bijeenkomst NOAR-bestuur over Platform Ouderen Amsterdam(11/9) 

* Verslag FNV demonstratie “Red de Zorg!” (12/9) 

* Verslag bijeenkomst “Amsterdam pretpark of woonstad” in De Zwijger (21/9) 

* Verslag bijeenkomst OOA over Age Friendly City (AFC) (23/9) 

* Verslag bijeenkomst Wijkraad Oost (24/9) 

* Verslag bijeenkomst “Indische buurt anno 2016” (29/9) 

8. Dwars door de buurtkrant #182 verschijnt vanaf 30/10 a.s. 

9. Rondvraag en sluiting 
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1. Opening en vaststelling van de agenda 
Na de heerlijke lunch worden gastsprekers verwelkomd. Het betreft de heer Salih Türker de 

Turkse Ouderenraad Amsterdam, mevrouw Clementine Noordzij van thuisorganisatie ‘Beter 
Thuis’ en mevrouw Ilse de Haan contactambtenaar van de WMO-adviesraad Amsterdam 

Oost. 

Ilse De Haan komt langs bij de vergadering namens Sjoukje Alta. Ilse verexcuseert haar. 
Maar zij complimenteert de OAR voor de betrokkenheid en aanwezigheid overal. Ook zij 
kan niet bij deze vergadering blijven wegens een eveneens drukke agenda. 

 
2. Korte mededelingen 

 
2.1.Tunny zegt, dat de subsidieaanvraag voor de OAR Oost 2016 nu is ingediend bij de 

centrale stad. Er was een I-verklaring nodig, hetgeen ingewikkeld was en veel 
computerwerk vroeg. Alle adviesraden konden oorspronkelijk slechts elk 2.000 euro 
ontvangen. Dankzij ons protest wordt ’t alsnog 40.000 euro.  

2.2.De fotograaf, Hans Heitgeert, ook actief voor buurtkrant ‘Dwars’, wordt voorgesteld. De 

bedoeling van zijn aanwezigheid is ondersteuning der notulen met beeld. Hij gaat later 
deze middag ook de bijeenkomst Wijkzorg inde Muiderkerk fotograferen.  

2.3.Dick zegt, dat de website van de OAR Oost een link gaat opnemen over de nieuwe 

regels omtrent huren in de sociale woningbouw, informatie via www.woonbond.nl. Deze 
regels gaan vandaag per 1 oktober, in. 

 

 
3.Toelichting lijst bijeenkomsten in september 2015  

 

o Dinsdag 10 november a.s.: ‘Verwendag’. Aanmelden graag voor 27 oktober.  

o Dick meldt de bijeenkomst over integratie in Clubhuis de Wachter van OAR-Nieuwwest 
op 23 oktober a.s. 

o Vanmiddag, 1 oktober, is een GGD-bijeenkomst over de Age Friendly City aan het 
Rhijnspoorplein. 

o Sonja: vanmiddag is een bewonersbijeenkomst met aansluitend diner in buurthuis 

Archipel. 
o Els noemt de Wijktafel Indische Buurt op 5 november a.s. 

o Salih noemt de jaaropening der activiteiten van de Turkse Ouderenraad Amsterdam op 
vrijdag 3 oktober in het Vrouwencentrum en dinsdag 6 oktober in de Meervaart. 

o Saar zegt dat de NOAR-bijeenkomst van 9 oktober veel groter wordt opgezet dan 

oorspronkelijk gepland en dat meer mensen welkom zijn. Locatie: Nieuwe Doelenstraat 
op de hoek.  

o Nadere informatie over al deze bijeenkomsten, zoals tijden en adressen kunnen via de 
secretaris opgevraagd worden. Het verzoek is deze verzoeken per email aan de 

secretaris te richten.  
 

4.Beter Thuis (BT) 

Gastspreekster Clementine Noordzij vertelt over organisatie “Beter Thuis “ (link naar de 
website), waar zij aan verbonden is, hierna te noemen BT. Zij is ambassadeur en 

matchmaker van BT, onder het motto ‘Op ieder potje past een deksel’. Inderdaad valt 
vergelijking te maken met een datingsite. Op de gebieden van zorg, contacten, en 

vriendschap wil BT de rol van ontmoetingsplek en marktplaats op zich nemen. Doordat de 
Wet WMO ouderen in de kou laat staan, is de particuliere sector meer genoodzaakt om 

http://www.woonbond.nl/
https://www.beterthuis.nl/
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taken op zich te nemen. BT hoopt in een behoefte te vervullen. Op BT kunnen ouderen, 
vrijwilligers, en professionele aanbieders elkaar voor vele doeleinden ontmoeten via de 

moderne route der computer. Mensen kunnen een profiel aanmaken met wie ze zijn, wat 
ze precies vragen cq. aanbieden; wanneer, waar, etc. Hulpvraag en postcode zijn 
verplichte keywords die op ’t profiel vermeld moeten worden. Andere belangrijke, veel 

voorkomende keywords zijn dementie, psychosomatiek, en rouwverwerking. BT werkt 
landelijk. Alle denkbare diensten zijn mogelijk; elke vraag naar een bepaalde persoon 

 eveneens (man/vrouw, professionele vaardigheid, leeftijd, woonplaats, afkomst, vrijwillig 
of betaald, etc. BT bemoeit zich niet met de inhoud der dienstverlening, gehanteerde 
tarieven, of contractuele verplichtingen tussen partijen. Zakelijk commitment zoals een 

schriftelijk contract en een tariefstructuur wordt wel vanuit BT aanbevolen. Elke 
ingeschrevene heeft toegang tot de profielen en een chatroom. Vindt u een geschikte 

persoon, dan mag u eerst een vrijblijvend chatgesprek voeren zonder specifieke 
informatie-uitwisseling. Vervolgens, als ’t klikt, verstrekt BT de NAW-gegevens van de 
persoon na betaling van 15 euro. Voor wie geen computer heeft, is telefonische intake 

mogelijk. Voor dit bedrag van 15 euro biedt BT per aanvraag 3 kandidaten. Omdat het 
RCOAK de kosten der matchmaking nu subsidieert in Amsterdam e.o., hoeft u nu geen 

kosten te betalen. Mevrouw Noordzij is zelf matchmaker en is enthousiast over het 
concept. Mensen van alle leeftijden en achtergronden bieden zich aan, zowel vrijwillig als 
betaald. Aan de vraagzijde zien we niet slechts ouderen zelf, doch ook hun kinderen, 

huisartsen, ea.  BT is een stichting, doch de dienstverlening der ingeschrevenen kan ook 
commercieel zijn. Openheid en vertrouwen zijn belangrijke elementen. 

Vragen & Opmerkingen over ‘Beter Thuis’: 

Clementine Noordzij steekt van wal: ‘Spread the word, opdat mensen langer prettig thuis 

kunnen wonen. Nodig ons uit bij bijeenkomsten als deze. Er zou ook een digitaal platform 
moeten komen van alle zorgaanbieders, omdat mensen niet altijd genoeg tijd en ingangen 

hebben om te zoeken.’ 

Tine zegt, dat er al zoveel aanbod is op dit gebied, bijna een wildgroei, en daar staat maar 
weinig vraag tegenover, ‘noem het vraagverlegenheid’. BT erkent dit. Openheid, privacy-

issues en vertrouwen zijn inderdaad een rem voor veel ouderen. Maar: juist omdat BT op 
grotere afstand van mensen staat dan buurtinitiatieven, ontstaat een stukje welkome 
anonimiteit in de buurt, aldus Clementine. 

Sonja: ‘Voor mensen met enkel AOW is ook een tientje of vijfje al erg duur.’ BT erkent dit. 

Vandaar, dat zowel vrijwilligers als professionals hun diensten kunnen aanbieden, en dat 
BT geen tariefeisen stelt. Maar BT erkent niet iedereen tevreden te kunnen stellen. 

Marianne A: ‘Is er een minimumleeftijd?’ BT zegt, dat, uitzonderingen daargelaten, 18 jaar 

de minimumleeftijd is voor aanbieders en 55 voor oudere vragers. In die tweede laat BT de 
vragers vrij. 

Ellie: ‘Er bestond toch al een gemeente-initiatief: voor 10 euro een thuishulp…’ 

bijvoorbeeld via Cordaan. Dat klopt, aldus BT, maar bij BT kun je zelf kiezen, terwijl de 
gangbare thuishulporganisatie je iemand toewijst.  

Els: ‘Hoe waarborg je privacy, en wie is aansprakelijk?’ BT zegt, dat elk profiel slechts de 
voornaam en postcode bevat. Ook de interne chat werkt slechts met de voornaam. Pas bij 

match na betaling worden gegevens uitgewisseld. BT is in beginsel aansprakelijk voor 
lekken van de gegevens. De webmaster bepaalt, welke gegevens de 

intermediairs/matchmakers mogen bewaren. (Dus voor tarieven en inhoud van 
dienstverlening, is BT niet aansprakelijk) 
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Saskia: ‘Jammer dat dit niet toegankelijk is voor AOW’ers. Verder: zijn jullie Christelijk?’ 
(Het RCOAK is Rooms Katholiek.) BT zegt, dat dit niet ’t geval is. Elke gezindte is ook 

welkom, al staat ’t mensen vrij om hun gezindte te noemen in de motivatietekst op hun 
profiel. 

Vraag: kunnen mensen ook hun PGB budget inzetten voor een thuishelper van BeterThuis? 
BT: ja, dit kan zeker. Men kan de indicatie en het hieruit voortvloeiende PGB gebruiken om 

de betreffende thuishelper van BeterThuis te betalen. Beiden zijn dan onderhevig aan de 
voorwaarden van de SVB (Sociale Verzekeringsbank) voor de uitkering, maar dit vormt in 

principe geen probleem. 
Anders dient men de thuishelper zelf te betalen uit eigen middelen, indien het niet om een 

vrijwilliger gaat. 
 

Saar: ‘Iemand vroeg ooit hulp bij de Stichting 40-45 om de eigen financiële administratie 

te doen. Die persoon had ook een uitkering van deze stichting. Echter de Stichting 40-45 
stuurde een persoon die vervolgens met het geld van de hulpvrager wegliep.’ Anekdote die 
als inleiding op de eigenlijke vraag fungeerde: ‘Heeft BT contact met de politie, en hoe 

verloopt de screening?’ BT zegt hierop, dat er twee klassen thuishulpen aangeboden 
worden. Er is een Gouden Thuishulp, die volledig doorgelicht wordt. Bewijs van goed 

gedrag; controle paspoort, rijbewijs,  diploma’s, uittreksel bevolkingsregister; deze 
personen moeten zich ook persoonlijk komen voorstellen bij BT. En er is een gewone klasse 
voor wie eigen verantwoordelijkheid geldt.   

5.Notulen vorige keer OAR Oost 3 september jl. 

Notulen worden vastgesteld met de opmerking dat  Marianne Avontuur  de bijeenkomst 
van 10 oktober a.s. niet bij heeft kunnen wonen. Deze bleek reeds volgeboekt te zijn. (Zie 
voetnoot acties notulen 3 september.) 

6.Terugmelding uit de werkgroepen OAR Oost 

6.1.Werkgroep Wonen 
Saar vertelt: ‘In Amsterdam-Oost gaan we op verzoek kijken of woningen met een plat 
dak, ruimte biedt voor een liftschacht, zodat het geschikt gemaakt kan worden voor twee 

extra etages. Zo kunnen meer sociale sectorwoningen bijgebouwd worden die voor 
ouderen geschikt zijn.’ 

6.2. Werkgroep Participatie 

Adri:  ‘Niets te melden.’ 

6.3. Werkgroep Mobiliteit (NOAR) 
Dick : binnen het NOAR-kader verloopt e.e.a redelijk. Andre van Duin heeft ooit een lied 

geschreven over de tramhalte bij seniorencomplex ‘Tabitha’. Schoolbussen kunnen buiten 
hun eigen werkuren ingezet worden voor ouderen. Stadsdeel Nieuwwest is hierin ver. Zie 
ook bijeenkomst 11 oktober Nieuwwest.’ 

6.4. Buurtbalie en Werkgroep Zorg 

Els zegt:  ‘Knelpunten zijn besproken, m.n. in huishoudelijk werk. De buurtbalie ziet echt 
op alle fronten problemen. Sinds de WMO van kracht is, kunnen mensen niet meer in 

beroep tegen een besluit. En juist bij huishoudelijk werk is dat knelpunt nr. 1.’ 

Tunny: Agenda Wijktafel lijkt deze beroeps-onmogelijkheid bewust te negeren. Wij gaan dit 
a.s. dinsdag bij de Wijktafel aankaarten. Joke wil dit bij NOAR verder aankaarten. 

Saskia: ‘Gewaarborgd is, dat dit niet gewaarborgd is!’ (zie vorig punt.) 
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Tine: ‘Kaart zorgvraag werkt niet, slechte website.’ (‘Dat zou weleens de bedoeling kunnen 
zijn’, zeggen anderen.) 

 

7. Twee Minuten Ronde 

7.1. Platform Ouderen Amsterdam 
Dick: ‘OAR-NOAR-bijeenkomsten gehad. Besloten is, tot een nieuw initiatief te komen. Dit 

weekend willen we een seniorenplatform gestalte geven, en dat aanbieden aan de 
gemeenteraad. Ik zend hierover een bericht aan buurtkrant ‘Dwars’.’ 

7.2. N.a.v.; Saar: ‘In het kader der AFC komen er ook grotere bijeenkomsten, ook voor 
niet-georganiseerde ouderen. Dit wordt groot en mooi!’ 

7.3.Amsterdam Pretpark of Woonstad?’ 

Dick: ‘Het toerisme doet een grote aanslag op de hele stad. Het was een constructieve 
bijeenkomst. Veel goede aanvullingen en initiatieven.’ Els vroeg, of evenementen aan bod 
kwamen. 

7.4 Verslag over bijeenkomst OOA inzake AFC (Age Friendly City) 23 september jl. 

Saar: ‘Subsidie voor de AFC-dag s.v.p. voor 1 december a.s. aanvragen.’ 

Tunny: ‘Stedelijk zijn er 3 actielijnen voor ouderen: eenzaamheid, wonen, en dementie. 
Ook aan de orde zijn: opheffen tram- en bushaltes, betaalbaar wonen, buurtvoorzieningen 
behouden. In kaart gebracht moet worden, wat er reeds is. De Indische Buurt, Noord en 

Buitenveldert zijn aangegeven als pilotgebied in ’t kader van AFC.’ (En niet Osdorp, zoals 
aanvankelijk gezegd werd, aldus de groep.)  

Sonja was aanwezig bij de schouw in ’t kader van AFC. Verslag ervan is door gegeven aan 

de OAR en studenten van de HVA. 

Saar: ‘Pilots geven informatie aan de gemeente, echter de ambtenaren praten niet met 
ouderen. Op 6 oktober gaan we dit aankaarten.’ Immers ontstaat nu een soort 

‘oorlogswetgeving’ die niet uitvoerbaar is, antwoordt Dick, ‘De gemeente doet maar op 
eigen houtje. Op 21 augustus in de vergadering besloten een ouderenplatform te maken, 
zodat we toch kunnen meepraten.’ 

Joke: ‘Ouderen moeten echt vechten voor een AFC. Anders moeten we na de verkiezingen 

in 2018 helemaal opnieuw beginnen.’ 

Dick: ‘Cliëntenbelang Amsterdam heeft 8 deelgebieden geclaimd. Overige 6 deelgebieden 
zouden echter moeten meedoen, want dat covert de OAR immers.’  

Dick: ‘Met klem wordt aangedrongen op voortzetten van subsidie OAR Oost. Die is immers 

slechts13.000 euro. Wij allen zijn vrijwilligers. En meer dan 50% der bewoners van Oost is 
55 jaar en ouder. Dick heeft namens de OAR Oost ingesproken op de bestuursvergadering 

van de Raadscommissie d.d. 29 september j.l.’ 

Joke: ‘In oktober komt de begroting van Oost.’  

Saskia: ‘We krijgen slechts 1x per 3 jaar inzage in de begroting!’ 

Dick: ‘Houd de juridische gang dan ook open.’ (Immers contact met doelgroep, wijzelf, 
feitelijk niet-bestaand.) 

7.5 Verslag bijeenkomst Indische buurt d.d. 29 september jl. 

Tunny: ‘Wonen in een AFC is voor de Indische Buurt een thema met veel onduidelijkheid. 
Het gesprek met migrantenorganisaties komt er maar langzaam op gang.’ 
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8. Buurtkranten: Dwars door de buurt en IJ-Opener 
Joke Krull over ‘Dwars door de buurt’: ‘Saar gaat een scherp stuk schrijven over het 

platform voor ouderen in oprichting. We zoeken nog onderwerpen voor ’t volgend nummer, 
november.’ 

Tine: ‘’Dwars door de buurt’ wordt niet bezorgd in Zeeburg en IJburg. God only knows 

why.’ 

Frank: ‘Afgelopen zaterdag hadden we een boot-bijeenkomst. ‘IJ-Opener’ wil advertenties. 
Artikelen en advertenties in ‘Dwars’ komen voortaan ook vaker in ‘IJ-Opener’. Wellicht dus 
nu verbetering. ‘IJ-Opener’ komt overigens 5x per jaar. En ‘Dwars’ komt 7x per jaar.’ 

Frank en Tine willen best meer schrijvers zoeken. ‘Dwars’ en ‘IJ-Opener’ hebben 
gesprekken nu, aldus Frank. Probleem is ook, dat ‘Brug’ slecht gelezen wordt. 

Riwka: ‘’Dwars’ wordt niet bezorgd in de Oosterparkbuurt. Ze zijn slechts bereid te 
bezorgen in de bibliotheek.’ Frank belooft verbetering. 

 

9. Rondvraag en sluiting 

Riwka: zal voortaan vaker op deze vergaderingen komen. Zij hoopt opgenomen te worden 
in de mailings. 

Saar: ‘De huurdersvereniging Amsterdam-Oost moet aan bod komen.’ 

Saskia: ‘Ik kan niet naar de workshop komen. (Velen zijn ook al vol.) 

Elly: ‘Waarom krijg ik de bijlagen van vergaderingen niet!?’ 

Riwka: ‘Zijn er al nieuwe kandidaten voor ’t voorzitterschap OAR Oost?’ 

Hajar: ‘Ik heb enkele namen van bijeenkomsten en werkgroepen gemist.’ (Dick zal dezen 
aanvullen.) 

Joke noemt nog een boekje over uitvaartplanning, waarin je je persoonlijke wensen kunt 

vastleggen; zie deze link voor neutraal voorbeeld:  

 http://www.puur-ub.nl/documenten/wensenboekje.pdf 

 

Dit ter besluit van de vergadering. 

 

 

http://www.puur-ub.nl/documenten/wensenboekje.pdf

