
 

Het Seniorenplatform Actief in 2018 en 2019   

 

Het Seniorenplatform Apeldoorn (Spa) is actief voor alle senioren in Apeldoorn. 

 

Seniorenplatform Apeldoorn (Spa) onderhoudt en zoekt contact over beleid en 

de uitvoering van mogelijkheden en voorzieningen voor ouderen.  

 

In het platform werken de ouderenbonden PCOB, Unie KBO, ANBO en FNV 

Senioren lokaal samen. Van al deze organisaties wordt professionele steun 

genoten. Het doel van het platform is zorg en welzijn voor ouderen in 

Apeldoorn te versterken.  

In de kern kan het Seniorenplatform Apeldoorn bogen op een tientallen 

jarenlange staat van dienst. 

Sinds voorjaar 2017 heeft het platform zich met een nieuwe aanpak proces- en 

projectmatig voorbereid op de komende jaren, waarmee het platform slaagt in 

effectiever communiceren in bespreking en vastlegging en beheersing van 

inspanning en uitgaven. 

 

Zeven projecten stonden centraal in 2018.  

Zoals elk jaar werd ook in 2018 de Seniorendag Dag van de Ouderen 

georganiseerd. Op 5 oktober werden verzorgings- en verpleeghuizen in 

Apeldoorn bezocht en verrast met een boeket bloemen.  

Op 6 oktober werden senioren daags uitgenodigd in de Hofstad.  Ruim 300 

mensen namen deel aan allerlei activiteiten met als thema Senioren Actief.   

Dit thema blijft het motto voor de Seniorendag op 6 oktober 2019, waarbij dan 

gebruik gemaakt wordt van de accommodatie van school Sprengeloo.  

Het project Situering van het Seniorenplatform richt zich op het netwerken met 

gemeente, politieke partijen, raden, woningcorporaties, welzijnswerk en andere 

ouderenorganisaties in projecten of breder verband.   In dat kader wordt 



deelgenomen aan activiteiten, waar het platform voortdurend aandacht vraagt 

voor de positie van de senioren in Apeldoorn.  Zo werd in 2018 bijv. 

deelgenomen aan: de Toekomstverhalen Apeldoorn 2030, Ertoe-Doen, aandacht 

voor Meldcode Veilig Thuis, discussie over afvalscheiding, Sociaal Media Café en 

Apeldoorn Senior Vriendelijk. 

 

Het project Samenwerking Ouderenondersteuning heeft als eerste doel vragen 

van ouderen, over wonen, vervoer, mobiliteit of financiën, mee te helpen 

oplossen.  In 2018 is de interne organisatie verder vormgegeven en zijn de 

taken omschreven. 

Er kwam een eerste voorziening voor de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG).    

In 2018 waren er vrijwillige ouderenadviseurs (Voa’s) van Spa in diverse 

stadsdelen actief.                                                                                                                 

Het beleid vanaf 2017 is de samenwerking met de beroeps-consulenten te 
intensiveren. Daarover is overleg met Stimenz, dat verantwoordelijk is voor de 

inzet van beroeps-consulenten.                                                                                                     

Daarnaast is er ook aandacht voor de relatie met de zgn. senioren- voorlichters 

en andere veld gebonden medewerkers en de Voa. 

In diverse stadsdelen is voortgang gemaakt en ook met Stimenz is het nog 

onderwerp van gesprek.                                                             

Het Spa streeft ernaar meer duidelijkheid te krijgen over hoe de kwaliteit van 
advisering aan senioren, bewaakt kan worden. In 2019 zal het overleg over deze 

drie beleidspunten met diverse organisaties worden voortgezet.  

 

Het maandelijks Social Media Cafe in Coda is dankzij de expertise van 

deskundigen een blijvend succes met hulp voor computer en smartfoon 

gebruik.      

Het project Hulp bij Belastingaangifte (Huba) geeft ouderen de mogelijkheid 

om bij het invullen van de belastingaangifte hulp te krijgen van daarvoor door 

KBO /PCOB opgeleide en gecoachte adviseurs. 

Mede door de digitalisering en de altijd maar veranderende wetgeving wordt 

van deze service dankbaar gebruik gemaakt. 

In 2018 werden 542 senioren door  in totaal twaalf Huba’s geholpen, begeleid 

door coördinator mevr. Van der Wal. In 2018 was er aandacht voor de 

omzetting naar de E-herkenning en een eerste voorziening AVG.   



In januari 2019 wordt begonnen met een nascholingsbijeenkomst; een check-up 

vanuit KBO/PCOB. 

Het project Bereikbaarheid houdt senioren via de eigen website op de hoogte 

van bijeenkomsten en ontwikkelingen. www.seniorenplatformapeldoorn.nl     

In 2018 was er veel belangstelling van RTV Apeldoorn rond de Dag voor 

Senioren | Dag van de Ouderen, en ook bij andere gelegenheden was er 

aandacht voor de doelen van Spa in ‘t algemeen.   

De relatie zal in 2019 worden geïntensiveerd met de mogelijkheid van 

samenwerking in een vast programmaonderdeel.    

Het project Patiënten Perspectief draagt bij aan overleg met als doel de 

medische zorg bij dementie, ernstige ziekte en veelvuldig medicijngebruik, 

patiëntvriendelijk te houden.                                                    

Vanuit Spa werd in 2018 deelgenomen aan gesprekken met het palliatie team 

Gelre en het overleg Apeldoorn Dementie Vriendelijk. 

In 2019 zullen deze onderwerpen onder aandacht blijven.   

Het nieuwe project “Het Nieuwe Oud”, dat er in hoofdzaak naar streeft om 

burgerinitiatieven gericht op ouderen in Apeldoorn te ondersteunen, was actief 

in Hoenderloo en Ugchelen. Er was overleg met dorpsraden.  

Helaas stagneerde dit vanwege de gezondheid van de coördinator,  

de heer Van Schaik.  Het blijft een punt van aandacht in 2019. 

Het Seniorenplatform wil een open organisatie zijn, waar  naast de 

samenwerkende  bonden, ook plaats is voor  andere min of meer op ouderen in   

Apeldoorn gerichte organisaties. In 2018 werd daarom deelgenomen aan de 

Proeverij bijeenkomst voor vrijwilligers en is vooral de voorzitter actief in 

diverse ambtelijke geledingen en volgt de secretaris het WMO- en VWI-raads 

overleg.  

 

Met dank voor ieders inbreng in 2018. 

Namens bestuurs- en project-leden van Seniorenplatform Apeldoorn, 

Tinus Klooster, secretaris  tinus.klooster@hotmail.com.  

  

 


