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Verslag

Aanwezig: Rob Buré (Helpende Hand), Marlies Taal (Vier het Leven), Marga Cordes (Volksuniversiteit), Moniek Zwetsloot (Woonad-
viescommissie), Ellen Speksnijder (Stichting Present), Rhea Rekker (Cliëntenraad Pieter Pauw), Nelly Groothuis (Zonnebloem), Elly 
Croon (KBO/PCOB, PWO), Theo Lubbers (Senioren Wageningen; PWO), Nico Schuurs (Senioren Wageningen), Jan Mekking (Woon-
adviescommissie), Ruud de Boer (Cliëntenraad Opella), Elles Zink (Cliëntenraad Samenleving), Will Hermanussen (KBO/PCOB, PWO),
Martin Keijbets (KBO/PCOB, PWO), Pieter van Ginneken (Senioren Wageningen, KBO, PWO), Ellen Scheenen (Solidez), Hans Bos-
man (Adviesraad Samenleving), Jaap Schouls (WMO-netwerk), Jouwert van Geene (gespreksleider), Jan Mars (PWO, verslag).
Afgemeld: Niek Brouwer (Vrijwillige Ouderenadviseur), Anneke Sijbrand (Voedselbank), Edward Jacobs (St. Burenhulp en Wijkbelan-
gen Wageningen-Hoog), Liz Spit (bblthk).

Inleiding
Dit was de eerste bijeenkomst van het Platform Wageningse Ouderen met zijn aangesloten organisaties.
Die meldden zich naar aanleiding van de oproep van het Platform bij zijn oprichting op 14 november 2018:
welke vrijwilligersorganisaties willen met PWO vorm en inhoud geven aan de belangenbehartiging voor ou-
deren in Wageningen. Tot nu toe (juni 2019) hebben zestien clubs zich gemeld; twee hebben de uitnodi -
ging nog in beraad. Zie de bijlage.

Deze bijeenkomst op 29 mei 2019 diende als kennismaking, met PWO en ook onderling, met de pre -
sentatie van de beide geriatrisch deskundigen van het Ziekenhuis Gelderse Vallei als inhoudelijke kers op
de taart.

PWO als uitnodigende organisatie wilde in de onderlinge kennismaking nadrukkelijk ook opnemen de
verwachtingen die de partners hebben van het Platform en de rol die de partners daarin voor zichzelf zien.

Huishoudelijk gedeelte
Daarnaast was de bijeenkomst ook de afsluiting van het tijdperk-CSWO. Het Coördinatieorgaan Samen-
werkende Wageningse Ouderenbonden is in november 2018 overgegaan in het Platform Wageningse Ou-
deren, en formeel moest die overgang beklonken worden met enige statutaire verplichtingen: de goedkeu-
ring van het jaarverslag over 2018 en de bespreking van de financiële jaarstukken.

Naar aanleiding van het jaarverslag werd gevraagd naar de wijze waarop PWO verantwoording aflegt
voor zijn doen en laten en hoe daarop toezicht wordt uitgeoefend. Dat is niet formeel vastgelegd. PWO
heeft er natuurlijk geen enkel belang bij om zijn partners dwars te zitten; bovendien hebben die partners
via de plenaire vergaderingen, minimaal een per jaar, de mogelijkheid hun instemming of afkeuring te laten
blijken. Toch lijkt het verstandig het toezicht formeel in een huishoudelijk reglement te organiseren, waarin
onder meer geregeld moet worden bij welk quorum een plenaire vergadering afgedwongen kan worden.
PWO neemt zich voor dat te regelen.

De kascontrolecommissie, Nico Schuurs en Hans de Vette, hebben de financiële stukken over 2018
gecontroleerd en in orde bevonden. De kascontrolecommissie voor het jaar 2019 bestaat uit Nico Schuurs
en Jaap Schouls.
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Verwachtingen
Na dit huishoudelijke gedeelte stelde dagvoorzitter Jouwert van Geene de vraag: welke inhoud zou het
Platform Wageningse Ouderen volgens de partners moeten leveren, en hoe zou dat moeten gebeuren?

Dit  leverde een weids scala van verwachtingen van het PWO op. Een bloemlezing:  brede belan-
genbehartiging,  intern  informatie  en  ervaringen  uitwisselen,  rol  bij  de  training  van  vrijwilligers,  extern
agenderen en informeren, prioriteiten stellen, oplossingen aandragen, beleidsbeïnvloeding (gemeentelijk en
regionaal), bewaking en ter verantwoording roepen.

Ook de vraag welke onderwerpen het Platform bij voorkeur zou moeten behandelen, leidde tot een
breed scala van antwoorden: wonen, toegankelijkheid, dementie, zorg, leefbaarheid, sport en spel, welzijn,
zingeving, meedoen en eenzaamheid, armoedebestrijding.

De pauze na de presentatie van het Ziekenhuis Gelderse Vallei, zie verderop, werd besteed aan het
aanduiden van ieders voorkeuren met behulp van groene en gele stickers, wat leidde tot de volgende slot-
som. Van het Platform wordt verwacht dat het zich vooral gaat bezighouden met (1) het signaleren van
problemen, (2) beleidsbeïnvloeding, en (3) integreren, uitwisselen en informeren. De belangrijkste drie on-
derwerpen waar het Platform zich op moet richten zijn (1) wonen, (2) eenzaamheid en meedoen, en (3)
toegankelijkheid (fysiek en sociaal).

Aan de slag
De discussie over de vraag welke aanpak het best zou zijn, werken met de onderwerpen als uitgangspunt,
of met de rollen van de aangesloten organisaties als uitgangspunt, werd ontdaan van zijn problematische
implicaties door vast te stellen dat het bestuur de diverse rollen op zich kan nemen, al zou het daarvoor
wel uitgebreid moeten worden, terwijl de onderwerpen door de partnerorganisaties aangedragen worden.
Dit krijgt structuur door de instelling van vooralsnog vier themagroepen.

Dat zijn: (1) De themagroep Wonen, met leden van de WoonAdviesCommissie als initiatoren, wil in het
najaar een themabijeenkomst over wonen en senioren in Wageningen organiseren. (2) De themagroep
Toegankelijkheid: Wageningen Toegankelijk kan benaderd worden voor een concrete inbreng over de toe-
gankelijkheid van voorzieningen, fysiek en sociaal. (3) Een themagroep Leefbaarheid, nog zonder initiator,
die door het bestuur gezocht gaat worden. (4) En een themagroep Armoedebestrijding, die eveneens nog
zonder initiator is; de Voedselbank is mogelijk hiervoor te benaderen.

De themagroepen gaan aan het werk vanuit de vraag: hoe kun je signaleren, informeren en beleidsbe -
ïnvloeding organiseren zodat er concrete en breed zichtbare resultaten behaald worden.

Presentatie
Als inhoudelijk uitstapje verzorgden Hanneke Snellen van de afdeling Vivre van het Ziekenhuis Gelderse
Vallei, en Desirée Verheijen, klinisch geriater bij het ziekenhuis, een voordracht over de speciale zorg die
kwetsbare oudere patiënten nodig hebben en krijgen. Vivre is een stichting die door intensieve samenwer-
king binnen het ziekenhuis en met externe partners werkt aan overstijgende aandacht voor de zorg voor
kwetsbare patiënten. ZGV fungeert daarin als netwerkziekenhuis, met onder meer speciale nadruk op voe-
ding en bewegen. Elementair daarin is de eigen regie van de patiënt, die weliswaar mondiger is dan voor-
heen, maar daarin niettemin ondersteuning nodig heeft.

Opname in een ziekenhuis is niet per se gezond; 20 tot 50% van de 70+-ers gaat er op achteruit bij
een ziekenhuisopname. Het beleid is erop gericht zo nauwkeurig mogelijk te signaleren welke patiënt daar
gevoelig voor is. Daartoe wordt elke 70+-er bij opname gescreend op een aantal karakteristieken (zoals
evenwicht en valrisico, ondervoeding). Waar nodig leidt dat tot ingrijpen, zoals een programma om bewe-
ging te stimuleren (gemiddeld beweegt een 70+-er in een ziekenhuis slechts 8 minuten per dag).

ZGV hanteert het HELP-programma, Hospital Elderly Life Program, waarin allerlei specialismen sa-
menwerken. Daarin beslissen artsen en andere professionals samen met de oudere patiënt wat aan de
orde is qua behandeling. Uitgangspunt is: niet alles wat kan, hoeft. Veel aandacht is er voor het verhelde-
ren van wensen, het bespreekbaar maken van het levenseinde, doen maar ook laten, en vooral samen be-
slissen. Er is overleg over zorgplanning met allerlei specialisten over wensen, verwachtingen en mogelijk-



heden.  Uiteraard  wordt  er  ook nauw samengewerkt  met  de huisarts  en de praktijkondersteuners  over
verwijzing, ontslag en eventuele thuiszorg.

Belangrijk is dat in het hoofd van artsen voorop staat dat de patiënten en eventueel hun familie mondi-
ge mensen zijn, die ondersteund moeten worden maar prima in staat zijn zinnige besluiten te nemen. Het
ziekenhuis is zeer bereid familieleden en andere mantelzorgers in hun rol serieus te nemen en te onder-
steunen.

Slot
Platformvoorzitter Martin Keijbets sluit af met verwijzing naar de netwerkbijeenkomst met VCW, Veiligheid
voor Vrijwilligers, op woensdag 4 september om 14 uur bij Thuis, en de Leefbeurs, die nu Festival 60+
heet, op 4 oktober van 13 tot 18 uur, in de bblthk en bij Thuis.

Jan Mars
26 juni 2019

Bijlage

Partners van het Platform Wageningse Ouderen
KBO/PCOB
Senioren Wageningen
Voedselbank Neder-Veluwe
Stichting Burenhulp en Wijkbelangen Wageningen-Hoog
Stichting Vier het Leven
Stichting Vrienden van Pieter Pauw
Zonnebloem, afdeling Wageningen
Cliëntenraad Rumah Kitah
WoonAdviesCommissie
Volksuniversiteit
Stichting De Helpende Hand
Wageningen Toegankelijk
Vrijwillige Ouderenadviseurs
Cliëntenraad Pieter Pauw en Centrale Cliëntenraad Vilente
Present Wageningen
Odensehuis

Nog in beraad
Gilde Wageningen
Opella Centrale Cliëntenraad

Geïnteresseerd, geen partner
Adviesraad Samenleving
WMO-netwerk
ISOFA
Cliëntenraad Samenleving
Markt 17
Solidez
bblthk


	Platform Wageningse Ouderen

