WOZO bijeenkomst bij Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Den Haag op
30 augustus 2022.
Aanwezig digitaal:
Joost van Alkemade, NOV; Suzanne van der Jagt, VWS; voorzitter bespreking,
Jeanne van Loon, FASv; Annette Poels, VWS.
Bij WVS ter plaatse:
Leo Bisschops, KBO; Chantal Perik, VWS; Atie Schipaanboord, ANBO; Wilma Schrover, KBO; en ? ,
Ineke Pranger, KG.
Focus WOZO:
· samen ouder worden en langer thuis; meer sociale netwerken en ouderen zelf actief
laten blijven via verenigingen, cultuur, sport etc.
· het activeren van de geefkracht van de ouderen, zingeving, waarde (bijv. zelf huiskamer
vormgeven en alles zelf doen).
N.B.: er loopt een onderzoek naar hoe het ouder worden eruit ziet? Zie bijgaande kopie.
WVS wil meer input van jongere ouderen, die net gestopt zijn met werken
· Vrijwillige inzet voor, door en met ouderen. Vrijwilligerswerk met name lokaal en
gebaseerd op verbinding. Hoe dat vorm te geven? Hoe lopen landelijk en regionale
trajecten naast elkaar? Door vitale coalities: samenwerking tussen partijen, informele
zorg (voorbeeld: Utrecht, project als focus op eenzaamheid) en contact met jongeren,
digitaliseren ouderen.
N.B.: IZA zicht richt op alle doelgroepen met een regionale aanpak
· Hoe continuïteit waarborgen van WOZO? Link met zorgtraject? Wat is nodig in de wijk?
Wat kunnen we nu doen? Wat gaat Minister hiermee doen? Emancipatie over u en met u
en beter benutten van vrijwilligers. Hoe eerste hulpvragen oplossen? Verbinding?
o.i. kunnen vrijwilligers dit niet oplossen.
Vragen/opmerkingen van KG:
1. Wat wordt er gedaan aan de oorzaken (minder zorg, minder dienstverlening, minder
inkomsten ouderen, woningen)? Nu wordt er al gewerkt aan oplossingen i.p.v.
daadwerkelijk probleemoplossingen. Voorbeeld van KG: Vermindering van 40%
administratief werk in de zorg met 20% maakt mensen vrij voor ander werk.
N.B.: Ouderen hebben wel een leven lang betaald voor goede zorg!
Geen duidelijk antwoord, discussie te breed volgens voorzitter.
2. Hoe kunnen ouderen deelnemen aan activiteiten als zij hun inkomen erop achteruit zien
gaan door inflatie, geen indexering pensioen. Geen duidelijk antwoord, te breed volgens
voorzitter.
3. Onderscheid mantelzorger en vrijwilliger? Mantelzorger 1 op 1 vaak voor naasten,
vrijwilligers via georganiseerd verband. Rekening te houden met feit, dat er ouderen zijn
die al dubbel belast worden door functioneren als mantelzorger voor naasten en
opvangen kleinkinderen bijvoorbeeld.
4. Kan er iets aan de vrijwilligersvergoedingen worden gedaan om het aantrekkelijker te
maken? Antwoord NOV: Hiervoor is geen extra geld beschikbaar vanuit overheid. Ook
kom je in een grijs gebied. Wanneer is het loon, wanneer is het een vergoeding?
5. Niet de bedoeling dat vrijwilligers werk gaan doen van mensen die betaald werk deden.
6. Suzanne van der Jagt/VWS: kijk ook naar lokale ruimtes waar ouderen elkaar kunnen
ontmoeten. Verzoek KG om gemakkelijk te bereiken en goed toegankelijke centra,
toiletten, rolstoelvriendelijk, enz.
Helaas was er geen tijd meer om verder te praten, omdat de tijd om was en de voorzitter naar een
ander overleg moest.

Conclusie:
Het was een warrige, weinig gestructureerde bijeenkomst. Soms werd de discussie afgekapt of geen
antwoord op de vragen gegeven.
Na de bijeenkomst merkte Leo Bisschops op, dat het wellicht zinvol is om nog eens als
ouderenorganisaties met elkaar te praten over topklinische ziekenhuizen, iets waar het NKGV en
Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch mee bezig zijn? Welke gevolgen heeft dit voor ouderen en hoe
komen ze daar?
o.i. belangrijk dat KG zelf haar achterban informeert en een standpunt inneemt over hoe om te gaan
met ouderen en jongeren en de huidige ontwikkelingen.
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