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1. Bestuur 
 
Algemeen Bestuur 
Per 1 januari 2019 bestond het Algemeen Bestuur uit de volgende leden: 
 
Dhr. J.A. de Heij    KBO Blokker 
Mevr. M.J. Rappange    KBO Hoorn 
Mevr. T. Kok- Schoenmaker   Seniorenvereniging Zwaag 
Dhr. A.D. Penning    PCOB Hoorn 
Dhr. A.G.M. Ophelders  voorzitter werkgroep Wonen, Verkeer en 

Veiligheid 
Mevr. K. Read     Stichting Morena 
Mevr. C.E.J. de Vries-Kerckhaert  voorzitter werkgroep Welzijn, Volksgezondheid 

en Minimabeleid 
 
In december 2019 is dhr. A. Posthuma benoemd als lid van het Algemeen Bestuur, met als 
speciale taak: contactpersoon tussen de politieke partijen en de Ouderenraad.  
 
 
Dagelijks Bestuur 
Mevr. M.J.S. van Berkum-Schouten  voorzitter 
Mevr. M.A.H. van Bennekom-Hendriksen secretaris  
Dhr. C.G. Bot     penningmeester  
Dhr. P.B. de Boer    voorzitter werkgroep Themabijeenkomsten 
 
Alle leden van het Dagelijks Bestuur hebben zitting op persoonlijke titel en maken tevens deel 
uit van het Algemeen Bestuur. 
 
Adviseur 
Dhr. J. Olijve Stichting Mee&De Wering 
 
Vergaderingen 
Het Algemeen Bestuur kwam in 2019 tienmaal bijeen, het Dagelijks Bestuur eveneens 
tienmaal.  
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2. Algemeen 
 
Nieuwjaarsreceptie  
Op 10 januari 2019 was onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, dit jaar in de Nadorst. Deze receptie 
werd door honderd personen bezocht. Tevens mochten wij wethouder mevr. Kholoud Al 
Mobayed welkom heten.  
 
Themadag  
Op 1 november 2019 heeft onze jaarlijkse themadag plaatsgevonden, onderwerp: “Zingeving 
voor senioren”. De bijeenkomst was bijzonder succesvol met ruim honderdtwintig bezoekers. 
Wethouder mevr. Kholoud Al Mobayed was aanwezig bij deze themadag. Mevr. Jacobine Geel, 
bekend van de TV, was onze gastspreekster. Haar presentatie leidde tot een goede 
gedachtewisseling met de aanwezigen. Overige sprekers waren mevr. Hennie Dijkstra van 
Mee&De Wering, hr. Peter de Wit, humanistisch raadsheer en hr. Piet de Boer was de 
dagvoorzitter.  
 
Deelname Ouderenraad aan projecten van de gemeente Hoorn 
De Ouderenraad neemt deel aan diverse projecten van de gemeente Hoorn, daarnaast 
participeert zij nog in ad-hoc projecten, hieronder een samenvatting van de reguliere projecten.  

o De voorzitter van de Ouderenraad en de voorzitter van de werkgroep Welzijn, 
Volksgezondheid en Minimabeleid maken deel uit van het Participatie Platform. In dit 
platform geven onze vertegenwoordigers de nodige input.  

o De voorzitter van de werkgroep Welzijn, Volksgezondheid en Minimabeleid en de 
secretaris van de Ouderenraad maken deel uit van de stuurgroepen van de projecten: 
DemenTalent, en Meedoen Mogelijk Maken.  

o Leden van de werkgroep Wonen, Verkeer en Veiligheid hebben deelgenomen aan de 
vergaderingen om te komen tot een nieuwe Woonvisie. 

o Voorzitter en een lid van de werkgroep Wonen, Verkeer en Veiligheid hebben zitting in 
de werkgroep “Poort van Hoorn”. 

o Lid van de werkgroep Wonen, Verkeer en Veiligheid heeft zitting in de gemeentelijke 
commissie Verkeer. 

o Leden van de werkgroep Wonen, Verkeer en Veiligheid hebben deelgenomen aan de 
vergaderingen in het kader van de energietransitie.  

o Voorzitter van de werkgroep Themabijeenkomsten is betrokken bij de Dag voor de 
Ouderen.  

o Op 20 november 2019 hebben de voorzitter en de secretaris de bijeenkomst “Armoede 
en schulden in Hoorn” bezocht. 

 
Deelname voorzitter Werkgroep Welzijn, Volksgezondheid en Minimabeleid, mevr. 
Gonny de Vries-Kerckhaert aan landelijke en regionale projecten, onder andere: 

o Landelijke Raad van Ouderen Beter Oud van VWS. Deze raad heeft regelmatig overleg 
met de minister van VWS. 

o Regionale Ouderennetwerk BeterOud West-Friesland 
o Regionale Ouderennetwerk Amsterdam e.o. (West-Friesland en Almere) 
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o Klankbordgroep Regionaal Programma Ouderenzorg van de Zorgkoepel West-
Friesland. (samenwerkingsverband) Huisartsenpost West-Friesland, Ketenzorg West-
Friesland en Diagnostisch Centrum West-Friesland.  

o Project PalliSupport van het nationaal Programma Palliatieve Zorg vanuit UMC 
Amsterdam. 

o Project Acute Ouderenzorg Amsterdam “Aging & Later Life.  
 
Overleg 
De ouderenraad heeft regelmatig overleg met:  

o Met wethouder mevr. Kholoud Al Mobayed en de beleidsmedewerker de hr. Selami 
Yuksel. In deze gesprekken hebben wij o.a. aangedrongen om een Nota Ouderenbeleid 
op te stellen. Ook hebben wij aangedrongen dat de Ouderenraad graag aanwezig wil 
zijn bij het overleg betreffende inkoop van zorg.  

o Commissie Verkeer van de gemeente Hoorn. 
o Intermaris. 
o Ouderenbonden. 
o Diverse serviceorganisaties. 
o Bezoeken wij de vergaderingen van het wijkoverleg Hoorn Noord. 
o Met mevr. Menke Strijbis van de gemeente Hoorn over het project “Ouder worden in 

Hoorn-Noord en Venenlaankwartier”. 
o Voorzitter heeft zitting in de PBO van WeeFF 

 
Presentaties 
Op 12 februari 2019 heeft dhr. Jan Olijve van Mee&De Wering ons deelgenoot gemaakt over zijn 
ervaringen met betrekking tot Zingeving.  
Dhr. Pedro Koning van de gemeente Hoorn kwam op 14 mei 2019 ons informeren over zijn 
werkzaamheden als sportopbouwwerker voor de ouderen. 
De dames Nanda de Leeuw en Jeannette Fuchs, beiden sociaalwerker voor volwassenen bij Stichting 
Netwerk, kwamen ons op 8 oktober 2019 uitleg geven over hun werkzaamheden. De dames vestigden 
er de aandacht op dat de indicaties voor dagbesteding, zoals vastgesteld door 1.Hoorn, niet worden 
doorgegeven aan stichting Netwerk.  
Dhr. Wim Hoorneman van de West-Friese Invalidenbond was op 10 december 2019 onze gast. Tot onze 
verbazing was de bond niet op de hoogte van het bestaan van de sport- en cultuurpas voor de minima 
onder ons.  
 
Subsidierelatie gemeente Hoorn  
De subsidie die wij in 2019 van de gemeente hebben ontvangen, is gelijk aan die van 2018. Een 
deel van de door ons ontvangen subsidie wordt in overleg met en naar rato verdeeld onder de 
ouderenbonden. 
Voorwaarde voor de subsidie 2019 – 2020 is dat de ouderenraad meewerkt aan het 
verduurzamen van de gemeente Hoorn. In het kader hiervan stellen wij ons tot doel ons 
informatie bulletin zoveel mogelijk digitaal te verspreiden. Voor wat betreft de sociale 
duurzaamheid nemen wij deel aan diverse initiatieven van de gemeente en wijkorganisaties en 
stimuleren wij de ouderenbonden om in hun programma sociale, klimaat neutrale en sociale 
duurzaamheid op te nemen.  
 
Voornemens 2020 en volgende jaren 
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Naast de door de werkgroepen genoemde voornemens stelt de Ouderenraad zich onder meer 
ten doel de Ouderenraad en de ouderenbonden meer bekendheid te geven bij de ouderen in 
Blokker, Hoorn en Zwaag.  
Voorts zal een actieve bijdrage worden geleverd aan de door de gemeente Hoorn gestelde 
doelstellingen: duurzaamheid, klimaatneutraal en sociale duurzaamheid.  
Kritisch volgen van het gemeentelijk ouderen en armoedebeleid.  
Actief blijven participeren in het Participatie Platform.  
Een van onze speerpunten voor het jaar 2019 was om het onderwerp “zingeving” bij ouderen 
verder uit te diepen en zo mogelijk in kaart te brengen. Het onderzoek is nog in volle gang en 
we hopen in het eerste kwartaal van 2020 deze rapportage gereed te hebben.  
 
 
3. Jaarverslag werkgroep welzijn, volksgezondheid en minimabeleid 
 
Samenstelling van de werkgroep 
Voorzitter: mevr. Gonny de Vries-Kerckhaert 
Leden: de dames Martina Rappange, Karmen Read, Marian Smit en de heren Henk Beukema 
en Cor Carels  
 
Vergaderingen  
De werkgroep kwam in 2019 achtmaal bijeen. 
 
Werkwijze 
De werkgroep heeft in haar vergadering actuele onderwerpen op het gebied van welzijn en 
zorg en minima besproken en hiervan verslag uitgebracht in het Algemeen Bestuur (AB). 
Wanneer een onderwerp aanleiding geeft om daar richting College, Overheid, Regionaal 
ouderendelegatie West-Friesland, Ouderendelegatie Ben Sajet Centrum Amsterdam e.o., Raad 
van Ouderen BeterOud voor VWS of anderszins iets mee te doen, legt de werkgroep een advies 
voor aan het Algemeen Bestuur.  
Om de deskundigheid van de werkgroep te bevorderen en actueel te houden, bezochten leden 
van de werkgroep: themaochtenden, voorlichtingsdagen, symposia, congressen zowel landelijk, 
provinciaal, regionaal als plaatselijk. Afgelopen jaar heeft de voorzitter van de cliëntenraad van 
Werkzaam dhr.Henk Verrijen voor het laatst onze vergadering bezocht omdat hij de 
cliëntenraad van WerkSaam gaat verlaten. De nieuwe voorzitter zal in 2020 worden benaderd. 
De werkgroep ervaart het onderling contact als nuttig, temeer daar mensen van vijfenvijftig 
jaar en ouder ook tot de doelgroep van WerkSaam behoren. Hier ligt de link met de 
Ouderenraad. 
 
Landelijke Raad van ouderen: 
De Minister van VWS dhr. Hugo de Jonge heeft 8 maart 2018 het Pact voor de Ouderenzorg 
gesloten met vele partners vanuit zorg, welzijn maar ook vanuit het bedrijfsleven om de 
ouderenzorg meer aan te laten sluiten aan de leefwereld van de doelgroep in plaats vanuit de 
systeemwereld. Om dat te kunnen bereiken liet hij weten er een landelijk Raad van Ouderen 
erbij te willen betrekken. Een raad met grote achterban, met leden uit elke provincie die de taal 
spreken vanuit de doelgroep. Het landelijke Ouderenplatform Beter Oud, voorgekomen uit het 
Nationaal Programma Ouderenzorg, voldeed aan deze vraag. Vanuit Regio Amsterdam e.o. is 
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de voorzitter van de werkgroep erin vertegenwoordigd. De Raad van Ouderen geeft gevraagd 
en ongevraagd advies aan de minister. De volgende adviezen zijn in 2019 gegeven: 
1. De waarde van ouder worden. Met in de bijlage de tien aandachtspunten van de Raad 

van Ouderen waar de Raad voor staat. 
2. Keuze-informatie verpleeghuizen. Wat de Raad betreft vooral: geborgenheid, 

autonomie, diversiteit en zingeving. 
3.  Voorbereiden op het ouder worden. De minister ziet de urgentie van het 

bewustwordingsproces bij (jonge ouderen) en hun mantelzorgers. Maar de vraag is hoe 
dit het beste te doen? 

4. Zingeving. Alle adviezen staan op de website van de oudenraad 
www.ouderenraadhoorn.nl. Voorts is er tijdens de vergadering van 19 november 2019 
het ongevraagd advies “Gezondheidsbevordering ouderen” met de minister besproken.  

 
Project Acute Ouderenzorg Amsterdam “Aging & Later Life”  
(Een samenwerking van het Amsterdam UMC, UvA, VU, AMC, het Universitair Netwerk 
 Ouderenzorg en het Ben Sajet Centrum). 
Om onderzoeken beter aan te laten sluiten bij de belevingswereld van ouderen wil men  
Ouderen meer betrekken bij onderzoeken via een cliëntenpanel. Onderzoekers kunnen via dit  
cliëntenpanel de deelnemers vragen om mee te werken aan hun onderzoek. Zoals het  
betrokken worden bij de aanvraag voor een onderzoeksubsidie, bij het opzetten van een  
onderzoek, bij de communicatie van uitkomsten of gevraagd worden om deel te nemen aan  
het onderzoek.  
 
Participatie Platform (PP) 
In het kader van de verordeningen Jeugd en Wmo vonden een drietal bijeenkomsten plaats 
voor leden van het Participatie Platform. 
1. Algemeen presentatie resultaatgericht indiceren. 
2. Verordening Wmo.  
3. Verordening Jeugd.  
Leden van onze werkgroep hebben de bijeenkomsten bezocht en hebben veel inbreng kunnen 
leveren. Goed om te zien hoe er tijdens deze bijeenkomsten goed werd geluisterd, maar ook 
dat we duidelijke notulen en de PowerPoint presentatie kregen met onze opmerkingen. De 
verantwoordelijke ambtenaar heeft persoonlijk contact met ons opgenomen over deze 
opmerkingen. Tevens zijn ons toegestuurd de concept Beleidsregels Maatschappelijke 
ondersteuning West-Friesland 2020.  
 
Via het Participatie Platform heeft de onderzoekster mevr. Joyce van der Schootbrugge onze 
vergadering bezocht. Zij doet voor de gemeente Hoorn onderzoek naar (verborgen) armoede. 
Voor deze vergadering waren diverse partijen uitgenodigd zoals de straatpastor, een 
vertegenwoordiger namens de diaconie protestante kerken en PCI namens de katholieke kerk. 
Een goede bijeenkomst, elke instantie kent mensen in armoede maar het is lastig de verborgen 
armoede boven tafel te krijgen. Onze werkgroep heeft goede punten ingebracht. Wij zullen dit 
proces actief blijven volgen.  
Advies vanuit onze werkgroep: Neem armoede/minimabeleid mee bij de huisbezoeken die de 
gemeente Hoorn aflegt en bij de keukentafelgesprekken van 1.Hoorn. 
 
Netwerk Palliatieve Zorg West-Friesland en PalliSupport vanuit UMC Amsterdam  
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In het Dijklander ziekenhuis is het project PalliSupport van start gegaan wat betekent: Eerdere 
herkenning van de patiënt met zorgbehoefte in het ziekenhuis. Het opzetten van een 
transmuraal zorgteam. Verbeteren van de informatie voorziening en ondersteuning aan de 
patiënt en de mantelzorger thuis. Voorkeur van de patiënt voor de plek van overlijden.  
 
Regionaal Ouderennetwerk Beter Oud West-Friesland 
Doelstellingen: 
1. Bij de gemeente op aandringen een regionaal ouderenbeleid te ontwikkelen. 
2.  Uitvoering en ondersteuning bieden bij het Pact voor Ouderenzorg wat gekoppeld 

wordt aan het Pact van West-Friesland. 
3.  Oprichten van een expertisecentrum ouderenzorg. 
4.  Implementatie van succesvol gebleken Nationaal Programma Ouderenzorg projecten. 
 
Regionale Ouderendelegatie Beter Oud Amsterdam en omgeving 
Doel van de Ouderendelegatie: opkomen voor kwetsbare ouderen uit Amsterdam en omgeving 
die het zelf niet (meer) kunnen. Het Ouderennetwerk West-Friesland is onderdeel daarvan. 
Deze twee netwerken vormen de achterban voor de Raad van Ouderen om de adviesaanvragen 
van de minister mede vorm te geven.  
De ouderen gaan op 17 januari 2020 een hackathon organiseren waarbij ook de leden van het 
Ouderennetwerk en van onze werkgroep bij zijn uitgenodigd. Een grote groep ouderen bedenkt 
onder begeleiding van een procesbegeleider creatieve oplossingen vanuit de leefwereld van 
ouderen voor toekomstige uitdagingen. In deze hackathon reageren wij eens niet op 
oplossingen van experts/professionals maar komen de oplossingen uit de doelgroep zelf!  
Ook denken we mee over de inhoudelijke invulling van het onderzoeksprogramma “Acute 
Ouderenzorg”(beslaat vijf jaar) van de Universiteit van Amsterdam. In dit programma kijken we 
samen met de praktijk, onderzoek, onderwijs, gemeente en financiers naar hoe wij dit kunnen 
organiseren en wat de prioriteiten zijn.  
 
Waar wij verder structureel in participeren: 
1. Klankbordgroep Regionaal Programma Ouderenzorg van de Zorgkoepel West-Friesland. 
Thema’s 2019-2020 met als speerpunten: 

o Het versterken van de verbinding tussen wijkverpleging en de huisartsenpraktijk. 
o Verbinding leggen tussen het eerstelijns geriatrisch team en het sociaal domein. 
o Op langere termijn zijn grote ICT-oplossingen wenselijk zoals een gemeenschappelijk 

regionaal portaal en communicatiemogelijkheden met patiënten.  
o Het verminderen van de variatie per praktijk in de uitvoering van het geriatrisch 

zorgmodel.  
De Zorgkoepel geeft aan de Klankbordgroep graag in stand te willen houden omdat de 
zorgkoepel bij deze thema’s behoefte heeft aan advies vanuit het cliënt perspectief.  
2. Cliëntenraad Mee&De Wering. 
3. Agendacommissie bewonersoverleg Risdam Noord en notulist. 
4. Onvergetelijke ontmoetingen(laagdrempelige dagbesteding voor mensen met                   
geheugenverlies of beginnende dementie in de wijk). 
5. Buurtambassadeur (thuisbezoek etc.). 
6. Organiseren wekelijkse koffieochtenden in de wijk. 
7. Zonnebloem waaronder: eetsoos, bezoekwerk en activiteiten. 
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Voorts hebben we landelijk meegesproken over: Voltooid leven (VWS). Samen Beslissen. 
Coalitie van betekenis tot het einde. Merkbaar beter thuis. Gelukkig worden we oud.  
Congres: Meer Veerkracht Langer Thuis. Congres: Samen Redzaam. Ronde tafelgesprek over 
Goede Zorg georganiseerd door commissie ethiek Dijklander Ziekenhuis. congres: “Een 
nieuwe generatie ouderenzorg”.  
 
Voornemens voor 2020 – 2021 
In 2020 willen wij voortborduren op wat in 2018/2019 is opgestart, zich verder heeft ontwikkeld, 
ideeën zijn bedacht etc. Wij kunnen spreken van een turbulent jaar. Omdat meer dan ooit de 
economische, maatschappelijke, medische en sociale ontwikkelingen zich versnellen, is het 
zaak hierin mee te draaien zodat de ouderen nog mee blijven tellen. Daarnaast is het belangrijk 
dat liefdevolle zorg beschikbaar blijft voor hen die ervan afhankelijk zijn. Dat mantelzorgers 
worden ondersteund in hun vaak langdurige zorgzame ondersteuning. 
Dat er aandacht is en blijft voor hen die het financieel minder hebben, zoals mensen met lage 
sociale economische staties (S.E.S.) en migranten. Daarbij is het van belang na te gaan hoe in 
de toekomst de juiste zorg op de juiste plek wordt gegeven, nu schaarste van zorg zijn intrede 
doet. Bewust maken dat ouderen ook zelf een taak hebben om doelen te bereiken. Iedereen 
heeft hierin een rol, zowel de overheid, regio, gemeenten en niet in de laatste plaats de burgers 
zelf.  
Technologie: zorg op afstand, domotica, robotica, etc. is onvermijdelijk wil men goede zorg 
kunnen blijven geven. Het gebruik van computer, IPad, WhatsApp, mobiel, skype etc. kan de 
wereld groter, breder maken en (verre) contacten dichterbij brengen. Dit kan bijdragen aan 
meer leef plezier.  
Het omzien naar elkaar is meer dan ooit noodzakelijk, een mooie wens/gedachte voor 2020.  
Al deze onderwerpen zijn voor de werkgroep de aandachtspunten in 2020  
 
 
4. Jaarverslag werkgroep Wonen, Verkeer en Veiligheid 
                   
Samenstelling van de werkgroep: 
Voorzitter: dhr. Ton Ophelders 
Leden: dames Laura Barger, Gonny de Vries-Kerckhaert en Karmen Read, de heren Fred 
Barger, Hans Kieft, Paul Meijer en Arie Penning 
 
Vergaderingen 
In het jaar 2019 heeft de werkgroep viermaal vergaderd. Diverse onderwerpen zijn hierbij aan 
de orde geweest. 
 
Naast de reguliere vergaderingen van de werkgroep, heeft de voorzitter diverse malen de 
vergaderingen van de gemeente raad en de algemene raadscommissie bijgewoond. De 
voorzitter heeft met dhr. Hans Kieft en mevr. Karmen Read overleg gevoerd met Intermaris 
en met de gemeente. Samen met dhr. Hans Kieft heeft de voorzitter zitting in de werkgroep 
Poort van Hoorn.  
De heren Hans Kieft en Arie Penning hebben de vergaderingen bijgewoond van de gemeente 
om te komen tot een nieuwe Woonvisie. 
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Dhr. Paul Meijer zit namens de Ouderenraad in de gemeentelijke commissie Verkeer en heeft 
samen met mevr. Laura Barger en dhr. Fred Barger verschillende bijeenkomsten bijgewoond 
over verkeersaangelegenheden. 
Dhr. Fred Barger en mevr. Laura Barger hebben de vergaderingen over de energietransitie 
bijgewoond.  
 
Bespreek punten in de commissie 
In de werkgroep zijn diverse onderwerpen aan de orde geweest, zoals: 
 
Gesprekken met Intermaris  
Met Intermaris wordt gesproken over “duurzaamheid” en de lopende renovatieprojecten. 
Ook komen nieuwbouwplannen aan de orde, zoals Holenkwartier, Nieuwe Steen en de 
hockeyvelden. In deze vergaderingen wordt gediscussieerd over het bouwen van boven het 
sociale huursegment, nl. in de huurklasse boven € 736, - per maand. Er zijn plannen voor 
middeldure huur in de Grote Waal, alsmede enkele renovatieprojecten.  
 
Gesprekken met de gemeente 
Met de gemeente wordt gesproken over het bouwen in zijn algemeenheid. Ook wordt hierbij 
aandacht besteed aan het segment middeldure huurwoningen: Delta Lloyd Maelsonstraat. 
Ook de inbrei-locaties komen aan de orde, alsmede de nieuwe Woonvisie, toegankelijkheid 
gebouwen en doelgroepenverordening.  
 
Poort van Hoorn   
Geconstateerd moet worden dat er weinig vooruitgang te boeken valt; er zijn plannen 
getoond, doch daar is het voorlopig bij gebleven. Het is een duur en grootschalig project; vele 
particulieren en instellingen spelen hierin een rol. Binnenkort kunnen we weer uitnodigingen 
verwachten. Thans wordt gewerkt aan een oplossing van de parkeerproblematiek.  
De vraag is steeds: wie zal dat betalen? 
 
Verkeersaangelegenheden 
Met vreugde kon eind 2018 worden geconstateerd, dat de kwestie fietspaaltjes door de 
gemeente is opgepakt. Dat heeft geresulteerd in een nota c.q. inventarisatie en die thans is 
voorgelegd aan de gemeentelijke commissie Verkeer. Daarbij is het gebleven. Eind 2019 is 
een en ander besproken met de wethouder en er zal nu wel enige vooruitgang worden 
geboekt.  
De verkeersaangelegenheden die aan de orde komen worden nauwkeurig door ons 
bestudeerd en van commentaar voorzien. Wij moeten helaas constateren dat er voor onze 
inbreng weinig aandacht is.  
 
Programmapunten 2020 – 2025 

o Evalueren van de toegankelijkheid van (openbare) gebouwen en zo nodig 
verbeteringen laten aanbrengen. 

o Bevorderen van goede, veilige en brede fietsroutes door de stad. 
o Bevorderen van de mobiliteit van ouderen. 
o Streven naar beter openbaar vervoer voor ouderen. 
o Bevorderen leefbaarheid in wijk voor wat betreft wonen en verkeer. 
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o Hoe kunnen we ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk in goede 
conditie zelfstandig thuis laten wonen; meer inzet ICT/technologie  

o In overleg met Intermaris en de gemeente streven naar voldoende voor ouderen 
geschikte woningen, zowel in de middeldure huur als koopsector. 

o Streven naar het bouwen van geclusterde woonvormen voor ouderen met recreatieve 
ruimte.  

o Zorgdragen voor voldoende bergruimte bij woningen voor scootmobielen, alsmede 
oplaadpunten voor scootmobielen en e-bikes.  

  
 
5. Jaarverslag werkgroep Themabijeenkomsten 
 
Doel van de werkgroep: 
Organiseren van bijeenkomsten voor alle ouderen van Hoorn en omstreken met een bijzonder 
thema.  
 
Samenstelling van de werkgroep 
Voorzitter: dhr. Piet de Boer 
Leden: dames Gonny de Vries-Kerckhaert, Toos Kok-Schoenmaker, de heren Hans de Heij en 
Arie Penning.  
 
Vergaderingen 
De werkgroep is driemaal bijeen geweest. 
De voorzitter heeft daarnaast ook nog gesprekken gevoerd met: 
Mevr. Hennie Dijkstra, ouderenadviseur van Mee&De Wering. 
Mevr. Jacobine Geel, tv-programmamaker. 
Dhr. Peter de Wit, humanistisch raadsman. 
Dhr. Loek Stam, sport coördinator voor de gemeente Hoorn. 
Daarnaast heeft de voorzitter negen bijeenkomsten bezocht ter voorbereiding op de “Dag voor 
de ouderen”, welke op 29 augustus 2019 heeft plaatsgevonden.  
 
Themadag 
Op 1 november 2019 heeft in de Plataan in Zwaag de themabijeenkomst plaatsgevonden met 
als onderwerp: Zingeving voor Senioren. 
Ongeveer 120 mensen bezochten deze bijeenkomst. De dagvoorzitter was de hr. Piet de Boer.  
Na de opening kreeg de wethouder mevr. Kholoud Al Mobayed het woord en zij belichtte het 
onderwerp vanuit haar ervaringen. 
Vervolgens gaf mevr. Hennie Dijkstra op indringende wijze een beeld van wat zij in haar werk 
tegenkomt met ouderen. 
Mevr. Jacobine Geel speelde hierop vervolgens in, wat leidde tot een warme  
gedachtewisseling met de mensen in de zaal. 
Na de goed verzorgde lunch, kreeg dhr. Peter de Wit het woord. Hij bracht de problemen die 
spelen rond zingeving op een duidelijke manier in beeld. 
Dhr. Loek Stam vertelde ten slotte over zijn werk voor de gemeente Hoorn op het gebied van 
bewegen voor ouderen. 
 



12 
 

Werkplan 2020 
Er wordt nagedacht over het onderwerp voor de themabijeenkomst 2020, maar er is nog 
geen besluit genomen. 
De voorzitter blijft betrokken bij de organisatie van de “Dag voor de ouderen” en met overleg 
in de diverse wijken. 
  
    

6. Jaarverslag werkgroep INFO/website  
 
In het vorige jaarverslag blikte de redactie terug op een periode van drie kalenderjaren. Een 
tijdvak waarin, naar haar mening, een goed fundament is gelegd voor de verdere ontwikkeling 
van de INFO en website. Dit keer beperken de redactieleden zich daarom tot de activiteiten in 
2019 in relatie tot hun voornemens om beide media verder vorm en inhoud te geven. 
 
INFO 
In het INFO-blad trachten we een keur aan onderwerpen vanuit diverse invalshoeken te 
belichten. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan op de voor onze doelgroep, hun naasten en 
professionals relevante actualiteit. Bovendien besteden we in het blad niet alleen aandacht 
aan situaties van persoonlijke aard, maar ook aan bredere maatschappelijke ontwikkelingen. 
Bij elkaar zijn in het afgelopen jaar 61 artikelen gepubliceerd, tegen 49 in 2018. In die 
artikelen en berichten zijn diverse thema’s apart of in combinatie met elkaar aan bod 
gekomen. In onderstaande tabel 1 zijn die gerubriceerd.  
  
TABEL 1   
Behandelde thema’s 2019 

w
el

zi
jn

 / 
zo

rg
 

ge
zo

nd
he

id
 

ee
nz

aa
m

he
id

 

de
m

en
tie

 

m
an

te
l /

 
vr

ijw
ill

ig
 

w
m

o  

w
on

en
 

do
m

ot
ic

a  

ve
rk

ee
r  

fin
an

ci
ën

 

ac
tiv

ite
ite

n  

va
ria

 

O
ud

er
en

ra
ad

 

IN
FO

 

W
eb

sit
e  

16 4 12 4 10 3 3 1 4 6 12 11 6 39 42 
Gezondheid 46 (50%) Overige 46 (50%) 81 

Behandelde thema’s 2018 
4 3 2 5 4 1 2   3 9 9 7 19 7 

Gezondheid 18 (38%) Overige 31 (62%) 26 
 
Uit de tabel valt op te maken dat nu, in vergelijking met 2018, alle thema’s in het verslagjaar 
aan bod zijn geweest, waarvan enkele meerdere malen. Bovendien is er meer evenwicht 
tussen onderwerpen over ‘(persoonlijke) gezondheid’ en de ‘overige’ artikelen.  
 
Toename van het aantal artikelen  
Die toename heeft diverse redenen. Zo zorgt de voortschrijdende vergrijzing van de 
samenleving voor een stroom aan persberichten en publicaties. De redactie haakt daar 
regelmatig op in door het nieuws te ‘vertalen’ naar de dagelijkse beleving van onze 
doelgroep. Dit mede naar aanleiding van het rapport over allochtonen van dhr. Peter Pijsel, 
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waarin hij pleit voor begrijpelijk taalgebruik. Dat is zeker noodzakelijk bij publicaties over 
actuele (beleids)ontwikkelingen. Zoals de stroom aan beleidsadviezen van de Raad van 
Ouderen die wij uit de eerste hand mogen ontvangen. Bovendien krijgen we geregeld, 
gevraagd of ongevraagd, bijdragen van externe organisaties en van individuele personen. 
Verder begint interactie tussen de INFO en de website zijn vruchten af te werpen: korte 
artikelen in de INFO en uitgebreidere versies ervan op de site. Hierna bij ‘Website’ lichten we 
deze aanpak nader toe. 
 
Kortom, in 2019 was er geen gebrek aan inhoudelijke kopij. In tegendeel, bepaalde geplande 
artikelen zijn (nog) niet aan bod gekomen of moesten we wegens plaatsgebrek naar een later 
nummer doorschuiven.  
 
Themanummer 
Met dank aan alle scribenten heeft de Ouderenraad in het verslagjaar voor het eerst een INFO 
Themanummer uitgebracht. Nummer vier was namelijk dit keer geheel gewijd aan het thema 
‘Eenzaamheid’. Met daarin praktijkverhalen, columns, ‘recepten tegen eenzaamheid’, 
achtergrondinformatie en aandacht voor dreigend sociaal isolement voor mantelzorgers. 
 
Deze speciale INFO was tevens de opmaat naar de themadag in november die in het teken 
stond van ‘Zingeven aan je leven’. Een dag die de aanwezigen aan het denken zette, zoals 
bijvoorbeeld met de vraag van mevr. Jacobine Geel: “Waarom komt u uw bed uit?” Haar 
bijdrage en die van de andere boeiende sprekers leverde bovendien voldoende stof op voor 
een uitgebreide inhoudelijke terugblik. Gehoord de reacties op dit themanummer smaakt het 
naar meer en zal de redactie zich zeker beraden op een special in 2020. 
 
WEBSITE 
Begin 2019 keken we met enige zorg naar het matige bezoek aan de twee jaar daarvoor 
geheel vernieuwde website. Zoals in tabel 2 is te zien, was dat niet om over naar huis te 
schrijven: een doorgaans vlakke lijn vanaf die start met in december 2017 gemiddeld slechts 
zo’n 30 bezoekers per dag en rond de 48 een jaar later. Dit ondanks dat we de site, inclusief 
de activiteitenagenda, voortdurend up-to-date houden. 
 
TABEL 2    
 
Clickable 
Bij een dergelijke trage ontwikkeling wilde de redactie zich niet neerleggen en ging daarom op 
zoek naar mogelijkheden om dat te verbeteren.  
Dankzij twee jaar praktijkervaring van redactie en webbeheerder waren enkele 
verbeterpunten en wensen al in beeld. Bijvoorbeeld de wens een direct overzicht te hebben 
van beschikbare artikelen en die snel te kunnen benaderen, clickable.  
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Voorbeeld ‘clickable’: Button + titel + lead + verwijzing 

 
 
Anders dan we aanvankelijk vreesden, bleek een volledige nieuwbouw van de site niet nodig 
te zijn. De webmaster zag namelijk na enig speurwerk toch kans om die wens binnen het 
huidige systeem te realiseren, inclusief enkele andere aanpassingen. 
Vervolgens werd, na een korte interne testperiode, medio 2019 de site zonder kennisgeving 
vooraf in gebruik genomen (online gezet). Expres in stilte, om te kunnen zien of door de 
veranderingen inderdaad een ander gebruik zou ontstaan.  
 
Dubbelslag 
In diezelfde tijd kwam ook de eerdergenoemde interactie van INFO en website 
www.ouderenraadhoorn.nl op stoom. Met als resultaat dat 25 van de 42 items die op de site 
zijn gezet een directe koppeling hebben met een bijbehorend artikel in de INFO. Dat wil 
zeggen, in de INFO brengen we de kern van een onderwerp beknopt onder de aandacht. 
Lezers die daar meer over willen weten, vinden op de website een uitgebreider versie met 
vaak verwijzingen (links) naar andere interessante sites. 
 
Enerzijds levert die interactieve dubbelslag beduidend meer werk op. Want maak van een 
uitgebreid artikel maar eens een beknopte en kernachtige versie voor de INFO of omgekeerd. 
In dat laatste geval is de verleiding groot om ‘toch nog even op diverse sites te kijken’ om het 
thema van meerdere kanten te kunnen belichten. Maar ja, zie daar dan maar weer een INFO-
versie van te maken… 
Anderzijds is het een succesformule, omdat we daardoor geregeld extra artikelen op de site 
kunnen zetten. Op die manier en door het regelmatig actualiseren van de site blijft het voor 
bezoekers aanlokkelijk om te kijken of er weer nieuwe informatie op staat.  
 
Gouden greep 
De hiervoor geschetste verbeteringen èn de dubbelslag blijken een gouden greep te zijn 
geweest. Want in juni ging het bezoekersaantal opeens met een flinke sprong vooruit van 
gemiddeld ca. 47 naar 63 per dag en steeg dat in de daaropvolgende maanden. Dit los van het 
al dan niet verschijnen van de INFO in een periode. En ongetwijfeld heeft de inmiddels 
verbeterde toegankelijkheid van de site op de smartphone ook aan die stijging bijgedragen.  
 
We waren dan ook blij verrast dat door alle inspanningen eind december zo’n 100 bezoekers 
per dag op de site hadden ingelogd, een verdubbeling ten opzichte van begin 2019! 
Opvallend was dat er bijvoorbeeld vaker onder de tab ‘Activiteiten’ werd gekeken en wat 
minder bij ‘Actueel’. Ook de digitale versie van het INFO magazine wordt via de site vaker 
bezocht. Het geeft aan dat er belangstelling is voor het uitgebreide overzicht aan activiteiten 
die we vanzelfsprekend zoveel mogelijk actueel houden. Daarnaast, zo vermoeden wij, zijn 
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onder de bezoekers ook veel geïnteresseerden van buiten onze doelgroep, zoals 
professionals. 
 
CONCLUSIE EN VOORUITBLIK 
Dit verslag van de redactie toont aan dat de inspanningen om beide media in 2019 verder te 
ontwikkelen hun vruchten afwerpen. Daarmee zijn de belangrijkste voornemens voor dat jaar 
gerealiseerd. Maar tegelijk zijn het in feite dezelfde waar we in het nieuwe jaar mee verder 
willen en kunnen gaan: het optimaliseren van de INFO en website, alsmede het medio 2020 
weer uitgeven van een themanummer. 
Kortom, de redactie gaat, in samenwerking met het bestuur, enthousiast op de ingeslagen 
weg door. De heren Bert Schaper, Geert Bijl en Mark Renaud, blijven in ieder geval met veel 
werkplezier en passie de doelgroep van de Ouderenraad en anderen via beide media 
informeren. 


