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KORT VERSLAG ACTIVITEITEN VAN HET SENIORENPLATFORM in 2018. 

0. Inleiding. 

 

Het Seniorenplatform wordt als een onafhankelijk adviesorgaan geraadpleegd bij de 

ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het beleid van de gemeente, gericht op 

senioren. Dit uitgangspunt is vastgelegd in een convenant met de gemeente waarbij 

tevens diverse lokale organisaties op de terreinen van wonen, zorg en welzijn hebben 

toegezegd het Seniorenplatform eveneens te zullen betrekken bij hun beleid.  

Het platform geeft gevraagd en ongevraagd adviezen op genoemde gebieden de senioren 

van onze gemeente betreffende. 

1. Ontwikkelingen van en in het Platform: 

In de eerste vergadering van het nieuwe jaar heeft het Platform afscheid genomen van de heer Thom 

Bakker. Dit is niet ongemerkt voorbij gegaan. De heer Bakker was al betrokken bij de voorloper van 

het Platform, de Ouderenproof. Vanuit die Proof is hij in 2006 mede de grondlegger geweest van het 

officieel instellen van het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel. Sinds het begin heeft hij de 

functie van secretaris bekleed en heeft daarnaast enkele malen als interim het voorzitterschap mede 

op zich genomen. Vanwege zijn betrokkenheid, inzet en vasthoudendheid bij vele onderwerpen is hij 

benoemd tot erelid van het Platform. Tevens blijft hij als speciaal adviseur op enkele onderwerpen 

betrokken bij het Platform.  

De werk- en vergaderstructuur van werkgroepen werd voortgezet. Dit met een soepel 

“grensoverschrijdende” toepassing als dat nodig was. De werkwijze van de werkgroepen krijgt steeds 

meer inhoud en levert ook meer betrokkenheid van de leden op gericht op hun kennis en ambities. 

De taakgroepen zijn: 

• Wonen en woonomgeving 

• Dienstverlening 

• Sociale samenhang 

• Zorg 

• Communicatie  

Communicatie is belangrijk, maar wordt steeds belangrijker. Ook het afgelopen jaar is dit op 

meerdere fronten gebleken. Tijdens de vele bijeenkomsten inzake mantelzorg, dementie, vrijwilligers 

en inclusieve tafel blijkt telkens weer dat communicatie veel beter kan. Ook in het gepresenteerde 

Klanttevredenheidsonderzoek WMO en Jeugd komt dit expliciet vanuit de zorgvragers naar voren. 

Het lijkt een stokpaardje, maar het Platform blijft pleiten voor meer schriftelijke communicatie. Ten 

onrechte wordt gedacht dat alle senioren digitaal zijn. Vooral bij oudere senioren zien we nog steeds 

dat vele niet zijn opgegroeid in het digitale tijdperk.  Ook kunnen de financiën een rol spelen.  

Het Platform vergaderde 10 maal.  

Twee officiële adviezen werden uitgebracht. 

- Actieprogramma “Samenwerken aan een dementievriendelijke gemeenschap 2018-2021 

- Doorontwikkeling Mantelzorgondersteuning Krimpen aan den IJssel 2018-2021 
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Het Platform wordt reeds in een vroegtijdig stadium betrokken bij de totstandkoming van  

beleidsnota’s,  actieprogramma’s etc. Dat geldt ook voor betrokken organisaties en burgers. Hierdoor 

is het mogelijk ideeën en bijdragen in een vroegtijdig stadium te leveren voor het tot stand komen 

van rapport en nota’s. Wij blijven van mening dat met deze vorm van participatie er duidelijk sprake 

is van een win-win-situatie. Het draagvlak voor beleid en programma’s is daarmee groot, maar ook 

de betrokkenheid bij politieke processen en besluitvorming hieromtrent is groot.  

2. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV): 

Op 25 mei 2018 is de AGV in werking getreden. Deze verordening schrijft voor op welke wijze 

gegevens van personen moeten worden beschermd. Dat geldt ook voor het Platform en specifiek                                             

voor de website en het adressenbestand van de nieuwsbrief. De website is op een tweetal 

onderdelen aangepast zodat bezoekers niet meer te herleiden zijn naar hun IP-adres en er geen 

sprake is van cookies. Het adressenbestand wordt alleen gebruikt voor het verzenden van de 

nieuwsbrief en uitnodigingen voor specifieke bijeenkomsten rondom een thema. 

 

3. Wonen en woonomgeving: 

Te doen gebruikelijk heeft het Platform altijd belangstelling voor de wijkschouwen. Aan de twee 

wijkschouwen werd actief deelgenomen. 

Ook is deelgenomen aan de informatiebijeenkomsten over de herinrichting van de wijk Langeland. 

Divers overleg heeft nog niet mogen leiden tot het plaatsen van een openbaar toilet bij de grote 

speeltuin in het Middenweteringpark. Positieve besluiten zijn door de gemeente genomen, maar 

deze hebben niet geleid tot een toegezegde plaatsing in 2018. De in het kader van “Hart Veilig 

Wonen” door het Platform gefinancierde AED die aan het toilet moet worden bevestigd is nog steeds 

in opslag.  

Zoals gebruikelijk is ook dit jaar 2 maal overleg geweest met het bestuur van Woningcorporatie Qua 

Wonen. 

In dat kader is een bezoek gebracht aan het Technologiehuis van de OTIB in Woerden. Uitgebreid 

werd informatie ingewonnen over duurzaamheid, veiligheid in woningen, aanpassingen voor diverse 

doelgroepen en domotica in het algemeen. 

 

4. Dienstverlening: 

In het voorjaar is in samenwerking met de Veiligheidsregio Rijnmond en de gemeente weer een 

avond georganiseerd in de brandweerkazerne gericht op brandveiligheid in woningen. De 

bijeenkomst in 2017 was zo’n succes dat besloten is deze in 2018 te herhalen. Dit keer was er ook 

een voorlichting door de Ambulancedienst. Ook deze avond “broodje brandweer” werd (op 

uitnodiging vanwege het beperkt aantal plaatsen) druk bezocht.  

In mei is met de politie en de gemeente een middag georganiseerd over Senioren en Veiligheid, met 

name over zogenaamde  “babbeltrucs”. Het onderwerp was weliswaar breder, maar de meeste 

aandacht ging toch uit naar die babbeltrucs. Dat bleek ook uit de interactie met de aanwezigen. 

In november is samen met de gemeente, KrimpenWijzer en een aantal sportverenigingen, 

ondersteund door Sportservice Zuid-Holland de Fittest weer georganiseerd. Een overweldigende 

opkomst van senioren tussen de 65 en 70 jaar, die waren uitgenodigd. Tijdens het uitrusten van de  
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vermoeienissen kon ook informatie ingewonnen worden over gezonde voeding, alcoholpreventie 

gericht op senioren en de vele activiteiten van KrimpenWijzer. 

De leden van het platform hebben diverse bijeenkomsten bijgewoond, zoals diverse commissie- en 

raadsvergaderingen, gesprekken met politieke partijen in het kader van de verkiezingen, Manifest 

“Waardig ouder worden”,. Daarnaast bijeenkomsten rondom mantelzorg, dementie, Platform Sociaal 

Domein, Inclusieve tafel. Bovendien diverse bijeenkomsten gericht op (werving van) vrijwilligers, 

Vrijwilligersplatform Krimpen,  bijeenkomsten ontmoetingsprojecten, Groene Tafel en Captainsdiner. 

En is deelgenomen aan de Klankbordgroep van de gemeente gericht op betere serviceverlening aan 

burgers. 

       

5. Zorg: 

Veel van de betrokkenheid van het platform bleef gericht op preventie, zoals ook het beleid van de 

gemeente luidt. 

Naast het preventieve huisbezoek betreft het betrokkenheid bij informatie/overleg over veiligheid, 

mantelzorg, het volgen van de 4 eenzaamheidsprojecten, die we door een toezegging van het college 

een positievere naam Ontmoetingsprojecten mogen geven. 

Er heeft slechts eenmaal een overleg plaatsgevonden met de bestuurder van de Zellingen over 

Crimpenersteyn.  Dit had ook te maken met het vertrek van de bestuurder en de benoeming van 

mevrouw Van der Sloot als nieuwe bestuurder. Het Platform blijft de ontwikkelingen rondom het 

aantal verpleegbedden nauwgezet volgen. 

Een aantal malen heeft overleg plaatsgevonden met de seniorenadviseur van KrimpenWijzer. 

daarnaast is overleg geweest met de praktijkhuisartsenondersteuner ouderenzorg. 

Een aantal keren, ook met de gemeente, heeft overleg plaatsgevonden over een particulier initiatief 

om in Krimpen een Respijthuis op te richten. Het projectplan Respijtzorg is enkele keren onderwerp 

van gesprek geweest en zijn diverse adviezen meegegeven. De komst zal worden toegejuicht. 

De gemeente heeft in samenwerking met KrimpenWijzer een aantal voorlichtingsbijeenkomsten 

Dementie georganiseerd. Een tweetal is door leden van het Platform bezocht. 

 

6. Communicatie: 

Een tweetal Nieuwsbrieven voor senioren zag het licht en werden voornamelijk door de redactie 

commissie van het Platform samengesteld. De verzending vindt plaats aan de hand van het bestand 

van senioren die zich hebben opgegeven voor de ontvangst van de Nieuwsbrief. Dit bestand bestaat 

nu uit bijna 1.200 adressen en wordt gelezen door ruim 2000 senioren. 

In navolging van de Nieuwsbrieven in december 2016 en 2017 zijn in de Nieuwsbrief van december 

2018 wederom een drietal kortingsbonnen opgenomen voor de drie opeenvolgende concerten in 

2019 in de IJsseldijkkerk.  

De website werd regelmatig  aangepast aan de actualiteiten. Het geeft een totaal overzicht van de 

verslagen van het Platform terwijl onder de tabs “KrimpenWijzer” en “Overige activiteiten”  veel 

activiteiten voor ouderen te vinden zijn.  
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7. Diversen: 

Het platform is met één lid vertegenwoordigd in de Adviesraad Sociaal Domein, terwijl een tweetal 

leden deelnemen in het Platform Sociaal Domein. 

8. Financiële verantwoording:  

De gemeentelijke subsidie is volledig benut. Hier wordt apart verslag van gemaakt.  

Het kort verslag activiteiten van het Seniorenplatform in 2018 wordt bij het financiële verslag 

gevoegd. 

 

9. Samenstelling Seniorenplatform per 31 december 2018. 

 

Mathieu Baltissen, voorzitter 

Christa Huis in ’t Veld, secretaris 

Willem Jan Schouten, penningmeester 

Nellie Lindeman 

Jo Schuurman 

Emilie van der Kraan 

Dika van der Giessen 

Cor Kraak 

Ties van Riel 

 

Erelid:  

Thom Bakker 

 

 

Het Seniorenplatform, Krimpen aan den IJssel, februari 2019/mb. 

 

 


