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KORT VERSLAG ACTIVITEITEN VAN HET SENIORENPLATFORM in 2020. 

1. 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. 

 

2. Ontwikkelingen van en in het Platform: 

2020 was een bewogen jaar. Corona (covid-19) deed zijn intrede en zorgde voor een forse beperking 

van het maatschappelijke, sociale en economische leven. Een intelligente lockdown in het voorjaar 

bij de eerste golf en een forse lockdown bij de tweede golf in het najaar en de winter. 

Veel senioren werden getroffen door een isolement. Vaak ook uit angst besmet te worden. 

Maar onze gedachten gingen niet alleen uit naar onze doelgroep, maar ook naar de jongeren, de 

getroffen ondernemers, het zorgpersoneel, ouders met kinderen die niet naar school konden, om 

enkele te noemen zonder uitputtend te zijn.  

Ook voor het platform had het consequenties. We hebben ondanks alle maatregelen toch nog 7 keer 

fysiek kunnen vergaderen. De moeilijkste periode was maart/april/mei tijdens de intelligente 

lockdown. Videobellen was niet echt een oplossing omdat verschillende leden niet beschikten over 

adequate apparatuur.  Het is slechts 1 keer gelukt, maar helaas met de nodige afmeldingen. 

Email, telefoon, en WattsApp brachten oplossingen, maar waren verre van ideaal. 

 

Het verheugt ons dat we in het afgelopen jaar een nieuw lid hebben mogen verwelkomen. De heer 

Johan Geneugelijk is namens het PCOB tot het platform toegetreden.  

 

3. Werkwijze: 

De werk- en vergaderstructuur van werkgroepen werd voortgezet en verder uitgewerkt. 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 werkgroepen zijn ingedeeld op basis van aandachtspunten. 

Onder deze aandachtspunten kunnen diverse onderwerpen vallen die op een of andere wijze met 

het hoofdonderwerp te maken hebben. 
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De werkgroepen verdeeld over de aandachtspunten zijn: 

 Zorg en Gezondheid 

 Sociale samenhang 

 Dienstverlening 

 Wonen en woonomgeving 

 Communicatie  

Ook de werkgroepen hebben in een aantal gevallen moeten zoeken naar andere oplossingen om te 

communiceren. Zeker in de periode dat slechts 2 en later zelfs slechts 1 persoon thuis mocht worden 

ontvangen. 

Drie officiële adviezen werden uitgebracht. 

- Aktieprogramma “Aanpak personen met verward gedrag” 

- Woonvisie 

- Gratis openbaar vervoer voor 67+ 

Het Platform wordt in de meeste gevallen reeds in een vroegtijdig stadium betrokken bij de 

totstandkoming van  beleidsnota’s,  actieprogramma’s etc. Dat geldt geregeld 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-winsituatie. Het draagvlak voor beleid en 

programma’s is daarmee groot, maar ook de betrokkenheid bij politieke processen en besluitvorming 

hieromtrent is groot.  

 

4. Zorg en Gezondheid: 

Het Seniorenplatform is betrokken bij en neemt deel aan de overleggen over de ontwikkeling van het 

sportakkoord. Er zijn diverse ideeën aangedragen. Uiteindelijk heeft dat mede bijgedragen aan de 

totstandkoming en ondertekening van het Krimpens Sportakkoord. 

We zijn ook betrokken bij de uitvoering, maar door corona is de uitvoering nog steeds beperkt. 

Helaas werden diverse activiteiten afgelast. De Dag van de Ouderenzorg en de Fittest gingen niet 

door. 

Ook de preventieve huisbezoeken van KrimpenWijzer stonden op een laag pitje. Begrijpelijk, maar 

vooral ook helaas, omdat in januari nog feestelijk het 10-jarig bestaan werd gevierd. 

 

5. Sociale Samenhang. 

Na een periode van rust had KrimpenWijzer de Inclusieve Tafel weer nieuw leven ingeblazen.  

Dit jaar kon slechts 1 bijeenkomst doorgaan, welke bestond uit 2 onderdelen. De “kletstafels” en een 

bijeenkomst waarin diverse projecten werden gepresenteerd.  Het Platform is nauw betrokken bij de 

tafel en neemt deel aan alle bijeenkomsten. 

Het Seniorenplatform was verheugd dat de gemeente alsnog de Ontmoetingsprojecten 

(eenzaamheidsprojecten) wilde subsidiëren. Weliswaar voor een lager bedrag. Het Platform heeft 

uiteindelijk 3 van de 4 projecten, die door zouden gaan, een eenmalige doorstartsubsidie van 1000 

euro toegekend. Door corona is een aantal activiteiten van de projecten niet doorgegaan, maar onze 

bijdrage kan uitgestreken worden over meerdere jaren. 
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Zoals gebruikelijk vindt vele malen per jaar overleg plaats met  medewerk(st)ers van KrimpenWijzer 

over diverse onderwerpen en activiteiten, zoals zomer- en winterprogramma, vrijwilligersprojecten 

en enkele werkgroepen. Ook hier wreekte corona zich en konden vele activiteiten niet of beperkt 

doorgaan. Zo ook het drukbezochte  zomer- en winterprogramma. Gelukkig konden activiteiten 

vervangen worden door wandelingen met tweetallen. Ook door het rondbrengen van maaltijden. 

Met deze oplossingen was er toch binnen de coronaregels contact mogelijk om de situatie van 

kwetsbare ouderen in beeld te krijgen en te houden. Isolement ligt al snel op de loer. 

Maar veel vrijwilligers hebben de leeftijd van senior al ruimschoots bereikt en zijn de afgelopen tijd 

voorzichtig geworden. Het is en blijft een kwetsbare groep. Maar het besef is er ook dat we niet 

zonder deze groep kunnen. 

Daarnaast is de praktijkhuisartsenondersteuner ouderenzorg in een van onze vergaderingen 

aanwezig geweest. Met haar is uitgebreid van gedachten gewisseld over de situatie van senioren. 

 

Corona heeft ook geleid tot nieuwe initiatieven. Spontaan werd door “bekende” Krimpenaren het 

Platform op Afstand Dichtbij opgericht. Enkele activiteiten zoals balkongym, serenades voor 

gebouwen etc. sloegen erg goed aan. Het meest succes had misschien nog wel de krant “Het 

Krimpens Kwartiertje”. Mede met het Seniorenplatform lopen gesprekken om te bezien of op een 

andere en beperktere wijze aan het krantje een vervolg kan worden gegeven. 

 

6. Dienstverlening: 

Ook de altijd druk bezochte bijeenkomst over veiligheid kon niet doorgaan. Heel nadrukkelijk helaas, 

want juist in coronatijd menen criminelen via allerlei slinkse wegen misbruik te maken van met name 

senioren. En het gaat niet meer alleen over onderwerpen als babbeltrucs, veilig internet, financiële 

veiligheid. Nieuwe vormen zijn trucs via WattsApp, SMS, of zogenaamd bellen namens de bank. Hoe 

beperkt ook, in enkele van onze nieuwsbrieven is aandacht besteed aan enkele vormen van 

oplichting.  

Het Seniorenplatform heeft vragen gesteld aan Optisport, de organisatie die het zwembad beheert, 

over de beperkingen van de openingsuren voor senioren. Door de sluitingen is het nog niet tot een 

gesprek gekomen. 

Datzelfde betrof een nadere gedachtewisseling met de bibliotheek over de service voor senioren. In 

de nieuwsbrief van juli 2020 is al wat informatie gegeven. Hopelijk zal het na corona kunnen leiden 

tot een uitgebreider informatief gesprek. 

Begin 2020 is het ophalen van huisvuil fors gewijzigd. Dit is in onvoldoende mate door Cyclus en de 

gemeente schriftelijk gecommuniceerd. Het Seniorenplatform heeft hierover zijn ongenoegen 

uitgesproken. Van de gemeente is een excuusmail ontvangen. Cyclus vond het blijkbaar niet nodig 

om te reageren, alhoewel het met name daar fout gelopen is. 

Met Synerkri is tijdens een vergadering uitgebreid gesproken over Cultuur. Mede ook omdat het 

Seniorenplatform deelneemt in de Raad van Inspiratie voor de invulling van het cultuurprogramma 

van de Tuyter. 
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7. Wonen en woonomgeving: 

Het Platform heeft uitgebreid stilgestaan bij de Woonvisie die in het najaar door het college is 

gepresenteerd. In het voorbereidingstraject zijn wij erg actief geweest. Met de nieuwe wethouder 

Wonen, de heer Van der Wal, is tijdens een vergadering van gedachten gewisseld.  

Er is ook een advies aan de gemeente uitgebracht. 

Te doen gebruikelijk heeft het Platform altijd belangstelling voor de wijkschouwen. Echter heeft in 

2020 geen buurtschouw plaatsgevonden. 

Het verheugt het Platform zeer dat de gemeenteraad eind van het jaar in het kader van de 

begrotingsbehandelingen een aanvullend budget heeft gereserveerd voor de plaatsing van een 

(invaliden)toilet bij de speeltuin Middenweteringpark. Uitgezien wordt naar de plaatsing in 2021, 

zodat de door ons ter beschikking gestelde AED ook geplaatst kan worden. 

Het Platform waardeert het dat tijdens een vergadering hierover met de eveneens nieuwe 

wethouder heer Derickx van gedachten is gewisseld. 

Zoals gebruikelijk is ook dit jaar diverse malen contact geweest met Woningcorporatie Qua Wonen. 

Een en ander heeft onder andere geleid tot enkele artikelen over wonen in de nieuwsbrief.  

 

8. Communicatie: 

Goede communicatie is belangrijk, zo niet essentieel. Ook het afgelopen jaar is dit weer op meerdere 

fronten gebleken. Tijdens bijeenkomsten, maar ook in overleggen blijkt telkens weer dat 

communicatie veel beter kan. Het is een stokpaardje, maar het Seniorenplatform blijft continue 

pleiten voor meer en betere schriftelijke communicatie. We blijven dit herhalen: ten onrechte wordt 

gedacht dat alle senioren digitaal zijn. Vooral bij oudere senioren zien we nog steeds dat vele niet zijn 

meegegroeid in het digitale tijdperk.  Ook kunnen de financiën een rol spelen. Dit kan nog wel een of 

twee generaties duren. 

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

redactiecommissie 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.  

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.  

 

9. Diversen: 

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

leden deelnemen in het Platform Sociaal Domein. 

Daarnaast wordt deelgenomen aan het Vrijwilligers Platform Krimpen aan den IJssel. 

Helaas zijn alle bijeenkomsten in 2020 gecanceld. 

Met diverse politieke partijen heeft afgelopen jaar overleg plaatsgevonden. 
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10. Financiële verantwoording:  

Van de gemeentelijke subsidie wordt apart verslag gemaakt.  

Bij het financiële verslag wordt dit kort verslag van activiteiten van het Seniorenplatform 2020 

gevoegd. 

 

11. Samenstelling Seniorenplatform per 31 december 2020. 

 

Mathieu Baltissen, voorzitter 

Christa Huis in ’t Veld, secretaris 

Willem Jan Schouten, penningmeester 

Jo Schuurman 

Emilie van der Kraan 

Dika van der Giessen 

Cor Kraak 

Ties van Riel 

Anke van der Cammen 

Willy van Leeuwen 

José Tuerlings 

Johan Geneugelijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Seniorenplatform, Krimpen aan den IJssel, februari 2021/mb. 

 

 


