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Betreft: Advies inzake Ontwikkelingen in het Sociaal Domein in Amsterdam Centrum

Geachte heer Rengelink,
Ten gevolge van de decentralisatie van de wetten AWBZ en Participatie gaat er veel
veranderen binnen het sociaal domein. Dit geldt voor het Stads(deel)bestuur, de betrokken
organisaties en niet in de laatste plaats voor de bewoners die met deze wetten te maken
krijgen. Daaronder zijn veel ouderen.
De Ouderen Adviesraad Amsterdam Centrum was aanwezig en betrokken bij meerdere
discussies die recentelijk georganiseerd zijn over dit onderwerp.
Een en ander heeft bij de OAR Amsterdam Centrum geleid tot vorming van enkele ideeën
welke wij u hierbij voorleggen.
In de discussies gaat het steeds om het leggen van een verbinding tussen categorieën
van zorgvragenden en hun omgeving met de professionele organisaties van zorg en welzijn
en inmiddels ook met nieuwe vrijwilligers- en burgerinitiatieven. Ook de relatie tussen
jongeren en ouderen wordt in deze discussies belangrijk geacht.
De oplossing wordt gezien in de vorm van een integraal wijkzorgteam, waarin ‘de verticale
integratie van de dragende samenleving’ gestalte kan krijgen. Sociale wijkteams en
wijkzorgteams zullen buurtgericht de gevolgen van o.a. de bezuinigingen en het scheiden
van wonen en zorg voor de betreffende ouderen dienen op te lossen. Het langer thuis willen
(en moeten) wonen van deze ouderen en zowel de mogelijkheid als de onmogelijkheid van
deze ouderen om dit zelf te regelen dienen goed in kaart te worden gebracht.
Hiertoe zal ook de samenwerking gezocht dienen te worden met huisartsen, die via hun
patiëntenbestanden zicht hebben op deze ouderen. De Politie is ook bezig om via de
wijkgerichte aandacht naar oplossingen te zoeken voor die situaties waarin het zeer moeilijk
is voor ouderen of waarin het zelfs mis gaat (denk aan verwarde ouderen).
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De OAR Amsterdam Centrum is van mening dat de gekozen schaal van 40.000 inwoners
waarbinnen de integrale samenwerking gestalte moet krijgen wellicht op beleidsmatig
niveau een keuze is, maar dat deze op uitvoerend niveau veel te groot is. Om een werkbare
vorm van samenwerking tot stand brengen is een kleinere en een veel meer op de buurt
gerichte schaal nodig, waarin aan de verschillen per buurt in problematiek en de aan- dan
wel afwezige zorginfrastructuur recht gedaan kan worden.
Er bestaat immers ook binnen Stadsdeel Centrum een diversiteit aan buurten wat betreft
sterke en zwakke punten. Door daar vanuit te gaan ontstaat er een aanpak die aansluit bij de
natuurlijke omgeving van de oudere bewoners en het gewenste maatwerk.
Ten einde de ontwikkeling van bovengeschetste samenwerking te bevorderen adviseren wij
u het volgende:
•

•

•

•

De Ouderen Adviesraad is voorstander van een eenduidig en per buurt te kiezen
preventief thema c.q. speerpunt vanuit de ter plekke heersende problematiek, waarbij
rekening gehouden dient te worden met het reeds aanwezige aanbod en de groeiende
burgerinitiatieven.
Hierbij is speciale aandacht van alle betrokken samenwerkingspartijen vereist voor het
blijvend zoeken naar nieuwe ingangen voor mensen die hierbij ‘onder de radar’
verblijven. Naast huisartsen zullen ook nieuwe organisaties zoals Buurtzorg in deze
samenwerking nauw betrokken moeten worden.
Onder een strakke regierol van de gemeente (dan wel de bestuurscommissies) zullen de
betrokken organisaties en partijen gestimuleerd moeten worden om rond dit thema een
aanbod te ontwikkelen dat vanuit de diverse deskundigheden gezamenlijk wordt
uitgevoerd.
De benodigde financiën hiervoor dienen ons inziens naar rato van de complexiteit van de
plaatselijke problematiek beschikbaar te worden gesteld onder het motto:
door financiële prikkels naar zichtbare resultaten!

De Ouderen Adviesraad Amsterdam Centrum ziet uw reactie hierop met belangstelling
tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de OAR Amsterdam Centrum
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