Notulen van de vergadering van Stichting Seniorenraad Barneveld (SSB),
gehouden op donderdagmiddag 23 mei 2019, locatie Gemeentehuis te Barneveld
Aanwezig: Ellen Alders, Adrie ten Brinke (voorzitter), Greetje Brugman (secretaris), Trudie
Cornelissen, Esther van Es, Alie Kaptein (namens PCOB Barneveld), Gertjan Kraan, Bram
Roggeveen, Cees van Veen en Adriaan van’t Wout (notulist)
Afwezig met kennisgeving: Tineke Both, Jan Bouw, Gertjan Everhardus, Thomas Kool, Wim
Oostenbrink (penningmeester), Jan Prein, Marjan Tuhusula, Andries de Vries en Ad van der Woude
Afwezig zonder kennisgeving: Arjan Kiers
Gast: Judith Hoogeveen (MEE Veluwe)

Opening:
Om 14.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom.
Eind april jl. heeft Ad van der Woude een Koninklijke onderscheiding ontvangen, waarmee wij hem
van harte feliciteren!
1. Notulen vergadering 14 februari 2019:
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
2. Ingekomen stukken en mededelingen:
Verslag vergadering Bestuurlijk overleg WZW d.d. 15 februari en 12 april 2019.
Verslag vergadering ASD d.d. 21 februari 2019.
Jaarverslag 2018 Seniorenraad.
Email d.d. 16 maart 2019 van Rosa-Marijn Janssen (Gem. Barneveld): veiligheid ouderen in verkeer.
Margot de Lange, programmaleider dienstverlening Gem. Barneveld zal aanwezig zijn tijdens onze
SSB vergadering van 12 september 2019 (n.a.v. het efficiënter melden van onvolkomenheden).
In dezelfde vergadering zal ook Ingrid Helmich (netwerk-regisseur voor coördinatie case-management
dementie) een toelichting geven over haar werkzaamheden.
3. Bijeenkomst ‘Waardig ouder worden’:
Deze bijeenkomst is gehouden in de Veluwehal op 2 mei 2019 en werd door ongeveer 80 personen
bezocht. In samenspraak met Welzijn Barneveld heeft Tilly de Kruijf vanuit de Vrijwillige Palliatieve
Terminale Zorg (VPTZ) de organisatie voor haar rekening genomen. De aanwezigen vonden het een
goede, nuttige bijeenkomst en afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie kan het mogelijk een
vervolg gaan krijgen.
4. Voortgang informatie- en adviespunt senioren:
Judith Hoogeveen geeft aan dat er inmiddels een kerngroep gevormd is van circa 12 personen, die als
betrokken partners meedenken over de invulling van het informatie- en adviespunt senioren
(vergaderfrequentie is 2-maandelijks). Het inloopspreekuur op dinsdagmorgen in de Bibliotheek in
Barneveld wordt tot nu toe beperkt bezocht; wel stijgt het aantal telefonische contacten, vooral via
doorverwijzingen. Inmiddels is er iedere maandag ook een inloopspreekuur in Nieuw Avondrust in
Voorthuizen. Binnenkort verschijnt er een interview met Judith in de Barnneveldse Krant.
Bekendheid blijven geven aan het spreekuur van- en de werkzaamheden vanuit het informatie- en
adviespunt senioren is essentieel. Het is wenselijk dat het spreekuur standaard opgenomen wordt in de

agenda van de Barneveldse Krant. Gertjan Kraan zal het met enige regelmaat (blijven) noemen op de
gemeentepagina in genoemde krant. Trudie Cornelissen zal er ook in het ledenmagazine van de Icare
Ledenvereniging over berichten. Tenslotte wordt opgemerkt dat het nuttig is om bij de ingang van de
Bibliotheek aan te geven in welke ruimte het spreekuur gehouden wordt.
5. Financiën:
Geen zaken ter bespreking.
6. Prettig en Veilig Wonen (PVW):
Het is momenteel onduidelijk wie er zitting (moeten) hebben in de stuurgroep PVW en wie in de
werkgroep Woonbewust. Ook bestaat er soms onduidelijkheid over de vergaderdata. De stuurgroep
PVW vergadert in ieder geval weer op 20 juni 2019. Inmiddels is afgesproken dat Roelie Willemsen
en Marjan Tuhusula het organogram zullen updaten.
Naar aanleiding van de huisbezoeken van de woonadviseurs worden adviezen m.b.t. kleine
tekortkomingen veelal wel door de bewoners zelf opgepakt/opgelost. Het daadwerkelijk ter hand
nemen van ingrijpender zaken aan de woning blijft helaas vaak liggen. De organisatie Zlimthuis kan
hierbij een helpende hand bieden. Op hun website www.zlimthuis.nl is veel informatie over
woningaanpassingen en advies te vinden. Daarnaast kan er een aanvraag gedaan worden voor een
zogenaamde thuis-scan door een Zlimthuis medewerker. Op basis van hun bevindingen en rapportage
kunnen ze desgewenst ook bemiddelen bij het vinden van de juiste leverancier in eigen
woonplaats/regio. De thuis-scan is voor leden van de Icare Ledenvereniging gratis en kost niet-leden
ongeveer EUR 50,00.
7. Praktische zaken m.b.t. ouderenbonden en Welzijn Barneveld:
Op verzoek van PCOB-KBO Voorthuizen zal wethouder Van Daalen op 26 september 2019 tijdens
een bijeenkomst in de Ichtuskerk in Voorthuizen uitleg geven over de implementatie van het manifest
‘Waardig ouder worden’ (aanvang om 10.00 uur). De voorbereiding hiervoor door Gertjan Kraan met
de ouderenbonden zal plaatsvinden op 13 juni a.s. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat het
waardevol zou zijn als ook niet-leden bij deze uitleg aanwezig kunnen/mogen zijn.
M.b.t. de op 8 april 2019 gehouden ouderen-verwendag (voorheen Kasteellunch) maakt Ellen Alders
excuses richting de ouderenbonden voor het feit dat ze niet betrokken zijn bij de organisatie c.q. niet
gevraagd zijn om een helpende hand te bieden in praktische zaken. Vanuit de vergadering wordt
(nogmaals) verzocht om richting toekomst te proberen ook deelnemers voor deze verwendag te
mobiliseren vanuit de zorginstellingen.
Het door Welzijn Barneveld uitgevoerde onderzoek naar respijtzorg is afgerond. Helaas is de kwaliteit
van de rapportage onvoldoende, zodat deze niet extern verspreid kan worden.
Duidelijk is in ieder geval dat er een groot tekort is aan logeerfaciliteiten (zie de email die als bijlage
hierover met de vergaderstukken is meegezonden). Vanuit de vergadering wordt de suggestie gedaan
om vanuit Barneveld voor de Barnevelders – in het kader van de respijtzorg – een bootreis te gaan
organiseren (naar voorbeeld van De Zonnebloem / Rode Kruis). Ellen Alders wil over deze
‘luchtballon’ wel eens gaan nadenken inzake haalbaarheid van een dergelijk plan etc.
8. Rondvraag:
Ellen Alders brengt de inloopochtenden op dinsdagmorgen in de Veluwehal nogmaals onder ieders
aandacht (zeg het voort in eigen netwerken).
Cees van Veen heeft eerder aandacht gevraagd voor de problemen die er waren/zijn als mensen na een
ziekenhuisopname niet direct terug kunnen naar hun eigen woning en tijdelijke opvang in
zorginstellingen onvoldoende beschikbaar is.

Onder verwijzing naar het desbetreffende artikel in de Barneveldse Krant van 27 april 2019 geeft hij
nu aan dat hiervoor inmiddels faciliteiten beschikbaar zijn gekomen, citaat:
“Sinds deze maand heeft Ena een zogeheten eerstelijnsverblijf in Nieuw Avondrust voor mensen die
uit het ziekenhuis komen. Deze opvangmogelijkheid is in Nederland in opkomst, omdat ouderen in het
algemeen te lang beslag leggen op ziekenhuisbedden, zo is de gedachte. Dat komt doordat hun herstel
wat langer duurt. In de eerstelijns verblijven, vaak onderdeel van zorgcentra, kan men de periode
tussen ziekenhuis en thuis overbruggen. We hebben elf plekken beschikbaar'', vertelt Van Beem.
Mensen die geopereerd zijn en op krachten moeten komen kunnen hier bijvoorbeeld terecht.
Zie als bijlage het volledige artikel ‘Neboplus gaat breedte in, Norschoten kiest voor diepte’.
9. Sluiting:
Om 15.30 uur sluit de voorzitter, onder dankzegging voor ieders inbreng, de vergadering.
Volgende vergaderingen (aanvang om 14.00 uur):
Donderdag 12 september en 28 november 2019.

Vastgesteld en ondertekend te Barneveld, in haar vergadering van 12 september 2019:

Adrie ten Brinke, voorzitter SSB

Bijlage: Artikel Barneveldse Krant d.d. 27 april 2019
(zie agendapunt 8)

Greetje Brugman, secretaris SSB

