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Aanleiding
De fractie van de Progressieve Partij heeft in december 2013 een congres bijgewoond over Active
Ageing. Zij verzoekt het college om in dit kader actief mee te doen aan het digitale platform voor
professionals ten dienste van senioren.

Inhoud mededeling
Het aantal senioren in onze huidige samenleving vormt een groeiende groep, waarvoor het belangrijk
is dat zij gezond leven, bewegen en zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De beweging Active
Ageing heeft in dit kader het Project Seniorvriendelijke Gemeenten opgezet.
Ter informatie enkele citaten uit de nieuwsbrief van Active Ageing van december 2013.
Deelnemende provincies, gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties zetten zich
landelijk, regionaal en lokaal in om gezond leven, bewegen en zelfstandig wonen voor senioren
aantrekkelijk(er) te maken. Het project richt zich onder meer op het uitwisselen van kennis en ervaring,
het delen van best practices, het volgen van trends en ontwikkelingen, het steunen van nieuwe initiatieven en het bij elkaar brengen van partijen (online en offline) die met active ageing bezig zijn.
Het platform voor professionals wordt een ontmoetingsplek voor overheden, bedrijven, zorginstellingen en andere organisaties die zich bezighouden met (beleids)plannen, projecten, producten en
diensten voor senioren. Deze website belicht trends en ontwikkelingen en plaatst nieuwe projecten,
plannen en ideeën letterlijk in een etalage. Professionals kunnen op deze site informatie halen en
brengen. Bovendien wordt de site voor professionals voorzien van een test die gemeenten duidelijk
maakt of zij met hun seniorenbeleid op de goede weg zijn.
Op zichzelf is het een goede zaak dat partijen, professionnals en ambassadeurs zich inzetten ten
behoeve van seniorvriendelijke gemeenten. Zoals u weet zitten wij volop in het proces van de
transities en de voorbereiding op de aanpassingen in de WMO. Dit vergt heel veel tijd en ambtelijke
capaciteit. Bovendien kennen we in Aalten diverse adviesorganen: de WMO-raad, de Stichting
Senioren en Gehandicaptenraad. Ook de Stichting Figulus Welzijn heeft de nodige expertise met
betrekking tot welzijn voor ouderen. Daarnaast hebben de ouderenbonden een belangrijke functie in
de Aaltense samenleving, zijn er provinciale en landelijke organisaties die zich op de groep senioren
richten en is er op internet een schat aan informatie te vinden.
Wij menen dat hiermee in Aalten voldoende inzet wordt gepleegd en voldoende informatie
beschikbaar is ten behoeve van de senioren in Aalten. Dit betekent dat uw college op dit moment
geen aanleiding ziet om actief te participeren in het digitale platform voor professionnals.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
I Schrijven 43/2013 van de Progressieve Partij
II Nieuwsbrief Active Ageing december 2013
De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:

Schriftelijke vragen 43/2013
Van: joop.wikkerink@progressieve-partij.nl
Verzonden: maandag 30 december 2013 21:37
Aan: ATN - College van B&W; ATN - Griffie
CC: gerrit.migchelbrink@progressieve-partij.nl; guido.uland@progressieve-partij.nl;
g.stronks@lijbrandt.nl; marian.nijman@kpnmail.nl; 'Rob Boerendonk'; 'Jenny Voorburg';
terhorst_99@kpnmail.nl
Onderwerp: Mogelijkheid aanmelding Active Ageing

Geacht College,
Twee leden van de (steunfractie) van de Progressieve Partij zijn onlangs in Papendal bij het congres
Active Ageing van het nationale project Seniorvriendelijke Gemeenten geweest. Beiden waren zij
onder de indruk van de vele mogelijkheden die zowel individuele burgers maar zeker ook gemeenten
hebben om de samenleving (meer) voor te bereiden op de kansen die een komende grotere groep
senioren biedt.
In bijgaande nieuwsbrief staat onder het kopje “Thema’s en ambities” opgesomd waar het nationale
project zich op wil en kan richten. Men is bezig een tweetal digitale platforms op te richten: één voor
professionals en één voor senioren.
Als fractie van de Progressieve Partij stellen wij voor dat de gemeente Aalten actief gaat participeren
in het professionals-platform. Het lijkt ons dat dit de organisatie veel kennis kan opleveren alsmede
andere tips, ideeen en best practises.
Graag horen wij van u of u op deze suggestie wilt ingaan.
Met vriendelijke groeten,
Fractie Progressieve Partij
Joop Wikkerink, fv
Van: Seniorvriendelijke Gemeenten [mailto:info=activeageing.nu@mail20.atl11.rsgsv.net] Namens
Seniorvriendelijke Gemeenten
Verzonden: maandag 30 december 2013 12:28
Aan: joop.wikkerink@progressieve-partij.nl
Onderwerp: Een gelukkig en 'active' nieuwjaar gewenst!

Deze nieuwsbrief bevat informatie over het nationale project Seniorvriendelijke
Gemeenten: een netwerk voor professionals die werken met senioren,
overheidsinstanties en zorginstellingen.

Ziet u niets?
Bekijk de nieuwsbrief in uw browser

Geachte lezer,
Het aftellen is begonnen! Nog even en dan stappen we over naar 2014, een jaargang die
nog sterker in het teken zal staan van Active Ageing en het Project Seniorvriendelijke
Gemeenten. Na het kenniscongres 'Samen sterk voor senioren' op donderdag 12
december jongstleden hebben zich diverse nieuwe partners en leden bij het project
aangesloten. Mede door de groei van het aantal deelnemende partijen kunnen we na de
jaarwisseling nog meer werk maken van onze ambities. We starten 2014 met een groep
prominente ambassadeurs, we bouwen aan een digitaal platform voor professionals en er
komt een website met informatie, producten en diensten voor senioren. In deze
nieuwsbrief geven we u graag meer informatie over de ambities en plannen voor 2014.
Langs deze weg willen wij graag de deelnemende provincies, gemeenten, bedrijven,
kennisinstellingen en andere organisaties bedanken voor hun bijdrage aan het project
Seniorvriendelijke Gemeenten. Samen met de partners en leden willen we activiteiten en
producten realiseren die bijdragen aan het creëren van seniorvriendelijke gemeenten. De
deelnemende partijen geven een impuls aan active ageing. Zij zetten zich landelijk,
regionaal en lokaal in om gezond leven, bewegen en zelfstandig wonen voor senioren
aantrekkelijk(er) te maken. Het project richt zich onder meer op het uitwisselen van kennis
en ervaring, het delen van best practices, het volgen van trends en ontwikkelingen, het
steunen van nieuwe initiatieven en het bij elkaar brengen van partijen (online en offline)
die met active ageing bezig zijn. Bent u nog geen partner of lid? Via onze website kunt u
zich direct aanmelden.

Ambassadeurs steunen Seniorvriendelijke Gemeenten
Met trots stellen wij voor: de ambassadeurs van het project Seniorvriendelijke
Gemeenten. Stuk voor stuk personen die zich sterk maken voor dit project. De
ambassadeurs zijn altijd druk in de weer geweest voor de maatschappij. Zorgen,
organiseren, besturen en activeren. Ook nu, met volop levenservaring, zetten zij zich in
voor anderen. Leer ze hier beter kennen!
Onze ambassadeurs op dit moment zijn: Herman Pleij, Ap Lammers, Hilde de Lange, Nan
Stevens, Lowie van Doninck, Elsemieke Havenga, Olga Commandeur en Wouke van
Scherrenburg. Zij steunen de doelen van het project, willen hieraan hun naam verbinden
en zijn bereid om zich voor het project in te zetten. Het is de bedoeling dat het team van
ambassadeurs in 2014 nog gaat groeien.
Lees verder >

"Een netwerk dat zeven dagen per week werkt"

Nog even en dan krijgt het project een extra dimensie in de vorm van twee digitale
platforms: een website voor professionals en een website voor senioren. Beide sites
worden gebouwd door het bedrijf Sogeti dat zich onlangs als partner aan het project heeft
verbonden. Het platform voor professionals wordt een ontmoetingsplek voor overheden,
bedrijven, zorginstellingen en andere organisaties die zich bezighouden met
(beleids)plannen, projecten, producten en diensten voor senioren. Deze website belicht
trends en ontwikkelingen en plaatst nieuwe projecten, plannen en ideeën letterlijk in een
etalage. Professionals kunnen op deze site informatie halen en brengen.
Bovendien wordt de site voor professionals voorzien van een test die gemeenten duidelijk
maakt of zij met hun seniorenbeleid op de goede weg zijn. De test wordt op dit moment
ontwikkeld door Grontmij en Actorion Communicatie. Ook worden diverse producten
ontwikkeld voor gemeenten die serieus werk maken van hun seniorenbeleid.
Het platform voor senioren wordt een site met informatie voor senioren, maar ook met
interessante producten en diensten die senioren op de site kunnen kopen. Ook worden
links gelegd met andere websites die zich op senioren richten.

Thema's en ambities
Binnen het project Seniorvriendelijke Gemeenten krijgen de volgende thema's aandacht:
•

Openbare ruimte en gebouwen

•

Mobiliteit

•

Huisvesting

•

Sociale participatie (inclusief de strijd tegen vereenzaming) en werkgelegenheid

•

Communicatie en informatie

•

Innovatieve producten

•

Gezondheid en voeding

•

Sport en beweging.

Ambities en aandachtspunten zijn:
•

Het terugdringen van sociale uitsluiting van ouderen door het stimuleren van
actieve deelname aan de samenleving.

•

Het realiseren dat senioren mondiger, gezonder en gelukkiger oud worden.

•

Het verbeteren van de gezondheid van oudere mensen.

•

Gemeenten helpen bij het verbeteren van hun seniorenbeleid.

•

Het ontsluiten van gemeentelijke informatie voor senioren.

•

Het vergroten van de invloed van senioren in hun eigen gemeenten en in
hun woonomgeving.

•

Het in beeld brengen welke invloed senioren hebben op de lokale economie.

•

Het ondersteunen van sociale netwerken.

•

De opbouw van allianties tussen overheden en bedrijven, kennisinstellingen
en andere organisaties.

•

Stimuleren dat senioren meer sporten en bewegen.

•

Het informeren van senioren over (gezonde) voeding.

•

Meer en betere informatieverstrekking voor senioren.

•

Het vergroten van de inzetbaarheid van oudere werknemers.

•

Nieuwe projecten, initiatieven, trends en ontwikkelingen in beeld brengen.

•

Gebruik maken van subsidiemogelijkheden van de Rijksoverheid en de Europese
Unie.

We wensen u een fijne jaarwisseling toe en succesvol active ageing jaar 2014!

Met vriendelijke groet,
Team Seniorvriendelijke Gemeenten

Volg ons op Twitter en blijft op de

Meld u aan voor de LinkedIn groep

hoogte van het laatste nieuws over het

Seniorvriendelijke Gemeenten en neem

Kenniscongres Seniorvriendelijke

deel aan discussies rondom het project

Gemeenten.

Seniorvriendelijke Gemeenten.
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