
1 
 

donderdag 03 – 03 – 2022 

Ouderen Advies Raad plenair 
Raadszaal Stadsdeelkantoor 
 

 
Aanwezig: Frank Stork(vz),  Els Nicolas (notulist), Tunny Jongejan-Maat, Aller Weis,  
Tonny Bonnee, Dick Oosterbaan, Nellie Visser, Ria van Gerven,  Afifa Tadmine, Bob 
van Weidom Claterbos, Coen  Valenkamp, Jan Dijk,  Karin van Erning, Abdeslem el 
Mahraoui.,  Haly Karioen, Saskia Hubelmeijer, Nathalie Casti llion, Asha 
Ramkisoensing, Nelleke Vatri, Mevr.C.M. Komproe, Leydy Lübbers.  
 
Berichten van verhindering: Annette Wiese, Ineke Vervoort, Elly v.d. Mortel,  Louise de Berg, 
Nienke de Waal, Karine Klappe, Renée van Mourik- Broekman, Annette Boers, Inge Tramm, 
Annelies Teunissen.  
 

1. Opening 
Frank opent de vergadering en heet iedereen welkom; fijn dat we met zovelen weer 
bij elkaar kunnen zijn! 

2. Mededelingen :  

- Tunny J.: Er is een brief van de gemeente dat er een energie-compensatie in de 
maak is. Deze is nog niet vastgesteld. Het schijnt dat bepaalde groepen € 200,- 
krijgen. Hoe het zal gaan is nog niet duidelijk. Zodra er meer duideliikheid is komen 
we erop terug. 

- Haly K.: Het Rijk zou iedereen eenmalig € 400,- geven. 
 
3. Notulen 3 februari 2022 
Er zijn geen punten ingebracht. Notulen goedgekeurd. 
 

4.”Verpleeghuiszorg thuis” 
Ineke Pet werkt bij ZGAO en leidt het project. 
De naam is gekozen voor een nieuwe vorm van zorg aan huis voor breed 
Amsterdam. ZGAO-Oost is ermee begonnen op twee locaties: in het Flevohuis en de 
Open Hof in Amsteldorp. Alles is nog nieuw; we zijn nu een half jaar bezig. Het is in 
het kader ‘Langer thuis blijven wonen’. Amsterdam loop wat dat betreft achter. 
Deze zorg is voor mensen met een indicatie voor WLZ (Wet Langdurige Zorg). Een 
indicatie kan door iedereen aangevraagd worden: jezelf, de huisarts, ZGAO, 
Buurtteam; er zijn mensen die daarbij kunnen helpen.  
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Nelleke V.: Ik woon in een levensloopbestendige woning, is deze zorg daarbij 
inbegrepen?  
Antw.: Mensen die op hoge leeftijd in een seniorencomplex wonen kunnen via de 
Wmo extra voorzieningen krijgen.  
Asha R.: In de gemeente Amsterdam willen woningcorporaties, ZGAO, Wmo 
verbinding maken om langdurige zorg thuis mogelijk te maken. 
Saskia H.: Wordt er een eigen bijdrage gevraagd? 
Antw.: Aanpassingen in huis gaan meestal via de Wmo. Voor andere diensten en 
voorzieningen zijn er ook ‘potten’. Een eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen. 
Die wordt berekend door en loopt via CAK. Medische zorg en behandeling loopt via 
de huisarts. 
Nathalie C.: In de brochure staat dat gesprekken met de ‘klanten’ ook plaats vinden. 
Is zingeving, geloof e.d. een onderwerp van gesprek? 
Antw.: Als je een relatie wilt opbouwen met en vertrouwen krijgen van de ‘klant’ is dat 
heel belangrijk en proberen we zeker te doen. 
Saskia H.: Wat gebeurt er als de situatie thuis problematisch of gevaarlijk wordt? 
Antw.: Dan wordt een gesprek met de ‘klant’ en de omgeving aangegaan om te 
overleggen hoe het verder gaat. 
Jan D.: Er zijn mensen die ondanks grote problemen niet naar een verpleeghuis 
willen; thuis houden ze plezier in het leven. 
Afifa T.: Mensen die alleen wonen en geen of een klein netwerk hebben zouden 
gestimuleerd moeten worden naar een dagbesteding of andere activiteiten buiten de 
deur te gaan. 
Antw.: Daar besteden we veel aandacht aan: dagbesteding of gaan wandelen etc. 
Asha R.: Is het een experiment? Wat gebeurt in andere buurten? 
Antw.: Alle grote organisaties zijn er nu mee bezig. De opstartfase is nu bijna rond. 
ZGAO-Oost was de eerste; dat loopt nu; er komt een tweede team. 
Nathalie C.: De druk op mantelzorgers blijft in situaties waarin er plotseling iets met 
de ‘klant’ kan gebeuren, maar je niet weet wanneer (b.v. epileptisch aanval). De 
mantelzorger moet dan permanent alert zijn; dat is niet vol te houden. 
Antw.: 24-uur hulp/aanwezigheid is voor ons ook niet mogelijk. Wat we wel doen is 
samen met de mantelzorger en de ‘klant’ een dag- en weekindeling maken, zodat 
iedereen weet wanneer hij/zij stand by moet zijn en wanneer zij/hij tijd voor zichzelf 
heeft. 
Tunny J.: Is er een minimum of maximum aantal uren per dag beschikbaar? 
Antw.: Dat varieert en is afhankelijk van de situatie. 
Jan D.: Is 24/7 thuiszorg niet duurder dan een verpleeghuis? 
Antw.: Dat is niet één op één te zeggen. Het grootste probleem nu is mensen te 
vinden die de zorg willen doen. 
Leydy L.: Ik woon in een seniorencomplex. Wij willen meer invloed hebben op de 
toewijzing van leeg komende woningen, maar we krijgen geen poot aan de grond. 
Asha R.: Verhuizen van het ene stadsdeel naar een ander is vaak niet mogelijk. 
Nathalie C.: I.v.m. de arbeidsmarkt: zijn er niveaus? 
Antw.: Er zijn diverse niveaus: HBO, MBO en basis. Wij willen mensen die geschikt 
zijn en bij ons (komen) werken kansen bieden door te groeien naar een hoger 
niveau. 
Ria v.G.: Is deze zorg leeftijd gebonden? 
Antw.: De  meest van onze ‘klanten’ zijn 80+, maar ook 75+ met WOZ-recht komen in 
aanmerking. De vraag is of voor jongeren WOZ of Zorgverzekeraar beter is; WOZ-
indicatie blijft tot de dood. 
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Ria v.G.: Is er een alarmsysteem? 
Antw.: Dat is beschikbaar via een aparte organisatie. 
 
Frank bedankt Ineke voor haar duidelijke informatie en uitleg. Wij zullen er zeker nog 
op terugkomen, want het is een belangrijke ontwikkeling. 
 
Pauze 
 
5. Lerend netwerk ouderenhuisvesting 
Asha Ramsikoensing doet verslag. 
De federatie van woningcorporaties, de Zorgverzekeraars, de Gemeente, 
wethouders, het Rijk willen ideeën, wensen, ervaringen en mogelijkheden 
inventariseren over ouderenhuisvesting. Daar willen ze prioriteit aan geven. 
Er moet een conferentie komen: hoe kunnen vraag en aanbod bij elkaar komen. 
Bijvoorbeeld: Harry Moeskops van de Stichting Woonsaem heeft veel contacten met 
groepen met diverse achtergronden die samen willen wonen en/of die inmiddels 
samen wonen. Als er woonruimte beschikbaar komt heeft hij suggesties voor 
mogelijke bewoners. Vóór corona waren er in Oost 2 groepen die daarmee bezig 
waren, een Hindoestaanse en een Turkse groep. Tijdens de pandemie kwamen die 
op een laag pitje en moeten nu gestimuleerd worden om de draad weer op te 
pakken. De gemeente is bezig een overzicht te maken van wat er al is, waar wordt 
gebouwd, hoe het zit met eerste opvang en voorzieningen e.d. 
Tonny B.: Waarom groepsvorming van mensen met dezelfde achtergrond? Waarom 
niet samen met anderen? 
Asha R.: Deze groepen ouderen willen samen blijven, zij kennen elkaar al heel lang. 
Tunny J.: In de Turkse groep zijn veel 80+ers, zij spreken weinig Nederlands en zijn 
vertrouwd met elkaar. 
Haly K.: Zij woont in een project; dat ging aanvankelijk prima, er werd veel samen 
gedaan. Nu vallen steeds meer mensen van de eerste groep uit, b.v. door overlijden. 
Er komen jongeren voor in de plaats met verschillende culturen en voorkeuren. Dat 
gaat wringen. 
Nathalie C.: Wordt er nagedacht om bestaande huizen aan te passen? 
Asha R.: De woningcorporaties zijn daar wel mee bezig. En de Wmo begint te zien 
dat daar kansen liggen. 
Tunny J.: Er wordt al te lang gepraat; er moet onderhand iets concreets komen! Wat 
is nodig en wie trekken de kar? 
Nathalie C.: Mensen met verschillende achtergronden die gaan samen wonen; 
moeten er regels komen? Hoe zit het dan met de persoonlijke vrijheid e.d.? 
Els N.: Er zijn al heel wat bestaande woongroepen, die al langer draaien. Hun 
ervaringen zouden verzameld moeten worden, o.a. op het punt van reglementen, 
ballotage etc. 
Abdelslem eM.: De gemeente doet te weinig. Vroeger had je buurtcommissies met 
vaste ambtenaren om problemen op te lossen. Nu gebeurt er niets ook al meld je 
klachten. 
 
We blijven gespitst op dit onderwerp! 
 
 
6. Verslag “Woonzorganalyse Watergraafsmeer” 
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Een bureau van buiten had onderzoek gedaan naar de voorzieningen en wensen van 
de bewoners en daar statistieken over gemaakt. Daarna zijn er vragenlijsten 
rondgestuurd: de zoveelste inventarisatie van wensen. Enkele voorzieningen in 
Middenmeer zijn er gekomen, maar lang niet alles zoals b.v. bereikbaarheid OV. 
Over de rest van de buurt geen woord… 
Tunny J.: We moeten de beleidsmakers uitnodigen voor een van de volgende 
vergaderingen. 
Asha.R: Wat is het ouderenbeleid van de gemeente de komende vier jaar? 
 
7. Rondvraag 
- Abdeslem eM.: In de Javastraat zijn parkeerplaatsen ingenomen door horeca-
terrassen. Daardoor is het moeilijk boodschappen doen voor mensen die afhankelijk 
zijn van een auto. 
- Donderdag 10 maart wordt de film over Bertie van Gelder en huisgenoten vertoond 
in Pakhuis de Zwijger; 0m 9.30 uur inloop, om 9.55 uur film. Iedereen is welkom!  
 
Frank sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis. 
 
Volgende vergadering:  
donderdag 7 april; 13.15  uur inloop, 14.00-15.30 uur vergadering. 
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