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Voorwoord
De tijd vliegt. Weer ligt er een overzicht van de werkzaamheden van de
Ouderen Adviesraad Amsterdam Centrum voor u.
Terugkijkend constateren wij dat in 2011 en 2012 de woonsituatie
van ouderen in de Amsterdamse binnenstad de nadruk heeft gehad.
Twee symposia op rij hebben wij eraan gewijd. Het resultaat mag
er zijn: er zijn nieuwe partijen tot samenwerking overgegaan,
waaronder investeerders en studenten en docenten van de Academie
van Bouwkunst. Het belang van dit onderwerp werd gevoeld
door vertegenwoordigers uit de stadsdeelraad. Dit mede door het
verschijnen van een rapport van de Rekenkamer. Het Stadsdeelbestuur
heeft inmiddels (voorjaar 2013) een Taskforce Wonen en Zorg
ingesteld, die tot taak heeft ”alle initiatieven en ideeën die er zijn om het
langer kunnen voortzetten van de huidige woonsituatie van ouderen te
bevorderen”. Daaruit wordt een plan gevormd, dat in de tweede fase tot
uitvoering zal worden gebracht.
Ook de onderwerpen welzijn, zorg en vervoer hebben de aandacht
gehad. Een en ander wordt in een aantal hoofdstukjes uiteengezet.
Tussen deze stukjes door treft u beschrijvingen aan van een aantal
actieve leden van de Ouderen Advies Raad die hun werkzaamheden
voor de raad hebben beëindigd. Hierin staat hoe een bevlogenheid
in gezamenlijkheid kan leiden tot resultaat. Het zijn stuk voor stuk
voorbeelden van wat ouderen tot stand kunnen brengen.

In 2012 werd al duidelijk dat de toekomst van de stadsdelen zal
gaan veranderen. En met die verandering zal ook de adviesrol van de
ouderenadviesraden mee gaan veranderen. Gelukkig bestaat er een
goed contact tussen de diverse ouderenadviesraden in de vorm van het
NOAR – Netwerk van Ouderen Adviesraden. Daarin wordt nagedacht
over de meest geschikte vorm voor de betrokkenheid en participatie
van ouderen bij dat beleid en de uitvoering daarvan dat van wezenlijk
belang is voor ouderen.
Frederika Gepken,
voorzitter Ouderen Advies Raad Amsterdam Centrum
mei 2013
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Inleiding en verantwoording

De Ouderen Advies Raad Amsterdam Centrum vierde in 2012 haar
20-jarig jubileum met een succesvol verlopen symposium rond het
thema ”Wonen voor ouderen in leegstaande gebouwen in Amsterdam”.
Mede om deze feestelijke reden is besloten om, naast de eerder
uitgebrachte beknopte jaarverslagen, een uitgebreid jaarverslag uit te
brengen over de periode 2010-2012.

Algemeen

De 11 leden van de Ouderen Advies Raad Amsterdam Centrum kwamen
in deze periode jaarlijks 10 keer plenair bijeen in een maandelijkse
vergadering, waarvoor jaarlijks ook 10 voorbereidende vergaderingen
van het Dagelijks Bestuur zijn gehouden.
De mutaties van de af- en aangetreden leden komen terug aan het eind
van dit verslag.

Waar we vertegenwoordigd zijn

De OAR Centrum is vertegenwoordigd in het WMO platform
Amsterdam Centrum en was afgevaardigd in de Klankbordgroep
Woonservicewijken, die in 2011 werd opgeheven. Daarnaast maakt de
OAR Centrum deel uit van de NOAR, het Netwerk van Ouderen Advies
Raden in de gemeente Amsterdam.

Wonen en Ouderen

In 2010 stelde de OAR een werkgroep in ter voorbereiding op het
symposium ”Blijvend wonen in stadsdeel Centrum / Oud worden in
je eigen buurt”. Aan dit onderwerp werd in bijna alle vergaderingen
aandacht besteed. Het symposium in 2011 verliep succesvol en
hierna verlegde de aandacht zich naar de ideeën die daar aan de
orde waren gekomen. Dit leidde tot een samenwerkingsproject met
de architectenopleiding van de Academie van Bouwkunst waarmee
een plan van eisen werd opgesteld voor het toegankelijk wonen voor
ouderen in bestaande gebouwen. Dit kreeg in 2012 een eveneens
succesvol vervolg met een speciaal symposium waarin concrete
voorstellen van bouwen voor ouderen werden gepresenteerd.
Naar aanleiding van het uitgebrachte rapport ”Wonen met zorg in
stadsdeel Centrum” van de Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam
verzond de OAR in 2012 een raadsadres met een aantal voorstellen en
aanbevelingen aan het bestuur van het stadsdeel. Dit leidde eind 2012
tot een motie in de Deelraad waarin werd besloten tot het instellen van
een Taskforce rond ”Wonen (met zorg) voor Ouderen”.
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Jan Bosman

Als OAR-lid van het eerste uur en bevlogen
vertegenwoordiger van de BOJ (Belangengroep
Ouderenhuisvesting Jordaan) heeft Jan Bosman zich
eind 2012 op 86-jarige leeftijd teruggetrokken uit
de OAR-Centrum. Als spil van het Klein Carré uit de
jaren ’70 zet hij zijn BOJ-werk in het Huis van de
Buurt op de Elandsgracht voort met de oproep:
Komt allen op onze Ouderenmiddag!
Bij bewoners en bestuurders is deze markante
Jordanees en ex-vakbondsman een bekend figuur. Hij werd voor zijn
inzet geridderd en in het Claverhuis op de Elandsgracht werd de
ontmoetingsruimte in 2002 niet voor niets tot de Jan Bosman Zaal
gedoopt. Voor onze OAR was Jan tientallen jaren een kritische en
betrouwbare antenne uit zijn buurt.

WMO en Ouderen

In 2010 heeft de OAR bij de kwartiermaker van het WMO loket
aangegeven dat hierbij geen specifieke aanpak van ouderen is
opgenomen.
In 2011 heeft de OAR hierover twee adviezen uitgebracht, waarin
gepleit werd voor het zoveel mogelijk in stand houden van collectieve
voorzieningen. Collectieve voorzieningen zijn, zeker voor ouderen, juist
die voorzieningen waar een preventieve werking vanuit kan gaan.
In reactie op het (concept) WMO Beleidsplan 2012-2016 heeft het WMO
platform via een brief aan de wethouder Zorg van de centrale stad laten
weten dat er geen of weinig rekening wordt gehouden met de positie en
problemen van ouderen.

Welzijn en Ouderen

Naar aanleiding van de problemen bij welzijnsorganisatie IJsterk
heeft de OAR in 2010 via een brief aan het stadsdeel het belang voor
een toegankelijk aanbod voor ouderen onder de aandacht gebracht.
Daarnaast werd er deelgenomen aan bijeenkomsten rond Collectieve
Welzijnsdiensten en Eigen Kracht, een methodiek rond de organisatie
van de mantelzorg.
In 2011 heeft de OAR een tweetal adviezen uitgebracht op de Nota
Opnieuw Kiezen III van stadsdeel Centrum. In deze adviezen heeft de
OAR begrip voor het uitgangspunt van ieders zelfredzaamheid, daar
waar mogelijk. Als die mogelijkheden zijn uitgeput komt professionele
hulp in zicht. De OAR pleit hierbij voor het zoveel mogelijk in stand
houden van collectieve voorzieningen.
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In 2012 heeft de OAR ook kennis genomen van de gevolgen die Welzijn
Nieuwe Stijl heeft voor de maatschappelijke dienstverlening van
CentraM. De hulpverlener is nu, in plaats van specialist, generalist
geworden.

Itzchak Jacobsen

Om meer tijd aan zijn privéleven te kunnen
besteden sloot Itzchak zijn vruchtbare 15
jaren bij onze OAR aan het eind van 2011 af.
Zijn reactie op het initiatief van de Stuurgroep
Sociale Vernieuwing in 1993 was: Ik moet iets
verzinnen waar ouderen misschien wel twintig
jaar lang met plezier naar toe zullen gaan!
Dankzij hem kwamen achtereenvolgens de
SOOP, de Tweede Uitleg en later de SOOJ van de
grond. Gebruikers en bestuurders zijn hem daar
al ruim vijftien jaar dankbaar voor. Als man
van de grote lijnen en de langere termijnvisie en met zijn diplomatieke
en structurele aanpak was hij van grote waarde voor onze OAR. We
zullen hem blijvend herinneren als een goede en deskundige voorzitter en
penningmeester.

Gezondheid en Welbevinden van Ouderen

De OAR heeft geparticipeerd in de bijeenkomsten van het AMC en de VU
inzake onderzoek gericht op (kwetsbare) ouderen. De implementatie
van de resultaten van deze onderzoeken zijn voor de OAR nog
onduidelijk, maar worden in het Netwerk Ouderen Advies Raden nader
bekeken.

Vervoer en Ouderen

Eind 2010 heeft de OAR een brief verstuurd aan de wethouder Verkeer
en Vervoer van de centrale stad om de voorgenomen opheffing van de
Stop & Go bus (voorheen de Opstapper) niet te doen doorgaan gezien
het belang daarvan voor oudere bewoners van de binnenstad. Een en
ander bleef helaas zonder resultaat.

Stadsdeel Centrum en de Ouderen Advies Raad

In 2010 werd afscheid genomen van portefeuillehouder Wil Codrington
en werd kennis gemaakt met de nieuwe portefeuillehouder Roeland
Rengelink van stadsdeel Centrum. Eind 2010 was de OAR aanwezig bij
twee bijeenkomsten over de herijking van het welzijnsbeleid.
In 2011 en 2012 was er jaarlijks tweemaal overleg met de
portefeuillehouder Welzijn en nam hij deel aan beide symposia. Ook op
ambtelijk niveau waren er regelmatig goede contacten tussen de OAR en
het stadsdeel.

8

Website Ouderen Advies Raad

De website van de OAR wordt regelmatig bijgehouden. Naast het
vermelden van adviezen worden er ook, voor zover relevant, actuele
onderwerpen op de website vermeld. Zie www.ouderenadviesraadamsterdamcentrum.nl

Corrie Stada

Zeker vijf jaar lang was de nu 76-jarige Corrie
Stada een sociale, maar ook no-nonsense
stem aan onze vergadertafel. Ook zij nam
in 2012 afscheid van ons. Als WOUW-vrouw
en BOJ-vrijwilliger bracht zij de signalen uit
haar omgeving en achterban met humor en
relativering bij ons in. In haar actieve loopbaan
als zaken- en handelsvrouw ontwikkelde zij een
nuchtere blik op de wereld.
Corrie trekt met iedereen joviaal en vrolijk op en
is bereid anderen te helpen en het leven met hen
te vieren. Dat speciale ouderenwoningen, de Opstapper en meer van zulke
sociale voorzieningen voor ouderen nu sneuvelen spijt haar maar het
verwondert haar niet:
Het moet nu allemaal geld opbrengen!

Overige activiteiten

Naast het up-to-date houden van de website zijn er van tijd tot tijd ook
contacten geweest met professionele organisaties op het gebied van
maatschappelijke dienstverlening en welzijn.

Mutaties af- en aangetreden leden OAR 2010-2012
-

Eind 2010 werd afscheid genomen van Trudy Hoenekamp die
sinds de oprichting in 1992 actief als bestuurslid bij de OAR
betrokken is geweest. In 2011 overleed zij na een ernstige
ziekte.
Itzchak Jacobsen trad eind 2011 na vijftien jaar terug als
voorzitter en lid van de OAR en in 2012 namen zowel Corrie
Stada als Jan Bosman afscheid van de OAR.
Als nieuwe leden kon de OAR in 2011 Monika The, Margreet
Westen en Paul de Jong verwelkomen. Eind 2012 is Tonny van
Velzen als nieuw lid toegetreden.
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