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Dag allemaal 

Op het moment dat ik dit schrijf zijn alle maatregelen 
nog steeds van kracht. Een anderhalve meter 
samenleving? 
Voor heel veel mensen, vooral ouderen betekent het 
dat ze er alleen voorstaan. Niemand om iets mee te 
delen. Geen bezoek van kinderen en/of kleinkinderen. 
Onze koning waarschuwde voor het 
eenzaamheidsvirus. Een terechte waarschuwing: het 
waart rond. 
 
Het bestuur wil helpen, daar waar we kunnen. 
Via onze opbouwwerker, Remco Koelemeijer hebben 
we wat informatie gekregen die we u niet willen 
onthouden: 
 

Handige Tips en Links 
● via bestaande buurtpreventie apps kunnen 

beheerders tijdelijk toestaan dat mensen hulp kunnen 

vragen of hulp kunnen aanbieden. Deze netwerken 

bestaan al in veel kernen en iedereen zou dit in zijn 

eigen buurtpreventie app kunnen voorstellen. 

● veel supermarkten hanteren momenteel een 
speciaal uurtje voor ouderen. Dit is veelal vroeg op de 
dag omdat de voorraden dan meestal nog optimaal 
zijn. 
● op www.dementie.nl is een actief forum waar men 

tips deelt over wat je zelf thuis kan doen met iemand 

die dementie heeft. Er staat ook een lijst met 

activiteiten voor thuis.  

 Hulp lijn Rode Kruis voor luisterend oor en praktische 

tips --> 070-44 55 88. 

● Mantelzorg.nl geeft tips en heeft ook een 

telefoonlijn --> 030-760 60 55. 
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● De luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor een 

luisterend oor --> 0900-0767 (chatten/mailen kan ook). 

● Via de Zilverlijn (van het Nationaal Ouderenfonds) 

kunnen ouderen zich aanmelden voor een wekelijks 

telefoontje van een vrijwilliger --> 088-344 2000. 

● Informatielijn van KBO-PCOB over corona voor 

ouderen --> 030-3400 600. 

● Mantelzorgelijk.nl hebben een 

mantelzorgjournaal en hulplijn --> 06-16652477 

● Pharos heeft speciale instructiekaarten (met 

plaatjes) over corona voor mensen die niet goed 

kunnen lezen. De kaarten zijn ook vertaald naar 

vier vreemde talen --> 

www.pharos.nl/coronavirus 

● Ouderenfonds heeft een helpdesk ‘Welkom 

online’ voor ouderen die digitale vragen hebben 

(spelletjes/facebook/facetime enz) --> 

www.ouderenfonds.nl  

● via www.kerkomroep.nl kunnen mensen diverse 

kerkdiensten thuis beluisteren of bekijken.  
 

Daarnaast heeft Mee & de Wering haar dienstverlening 
ook uitgebreid en zit er elke dag een telefoonteam 
klaar waar inwoners terecht kunnen als ze behoefte 
hebben aan een luisterend oor of bijvoorbeeld een 
boodschap nodig hebben. Het telefoonteam is elke 
werkdag van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar:  
088-00 75 000. 
 

 
 

http://www.dementie.nl/
http://www.pharos.nl/coronavirus
http://www.ouderenfonds.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
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“Oud en zelfstandig in 2030, een reisadvies” 

Er zijn 35 deeladviezen in opgenomen aan 
ministeries, gemeenten, woningbouwverenigingen, 
ouderen- en patiëntenorganisaties 
zorgverzekeraars etc., maar ook aan de ouderen 
zelf: Zorg ook voor elkaar en zorg voor een goed 
sociaal netwerk om je te helpen, zorg voor 
informele steun en steun door mantelzorgers. 
Maar ook: Overheid: zorg voor steun van die 
mantelzorgers! De overheid krijgt ook het advies 
om alle zorg thuis onder te brengen in één wet en 
niet in 3 wetten met 3 uitvoerders zoals nu. Maar 
ook wordt gevraagd voor oplossingen voor het feit 
dat er door krimp van de arbeidsmarkt en een 
grotere vraag door ouderen te weinig 
medewerkers gevonden kunnen worden om de 
thuiswonende oudere bij te staan.  
 

 
 
Ook is op verzoek van de minister 4 maanden 
geleden een “taskforce Wonen en Zorg” opgericht 
bestaande uit vertegenwoordigers van ministeries, 
woningbouwverenigingen, gemeenten en de 
vereniging van verpleeghuizen en 
thuiszorgorganisaties onder leiding van de heer 
Hans Adriani. Zij zochten naar een gezamenlijke 
aanpak 
 

a. Samenwerking van alle instanties is 

nodig. 

b. De gemeente moet het voortouw 

nemen. 

c. Er moet vooral gezocht worden, naast 

nieuwbouw, naar oplossingen in 

transformatie van bestaande bouw en 

doorstroming   

 

 

Wonen met zorg voor 

ouderen. 
De afgelopen jaren is door de overheid hard gewerkt 
aan een verandering in het wonen met zorg voor 
ouderen. 
 De vorige regering heeft ervoor gezorgd dat de 
verzorgingshuizen, waar men op kosten van de 
samenleving al met 65 jaar in kon trekken, zijn 
opgeheven. Zij kostten erg veel geld en er verbleven ook 
vele ouderen die ook best thuis of in een aangepast huis 
hadden kunnen blijven wonen.  
Echter men gaf erg weinig aandacht aan het feit dat 
langer thuis wonen ook om aanpassing vraagt van 
huizen en de verzorging. Langer thuis wonen was wel 
een van de aandachtspunten in het in 2017 door 
minister Hugo de Jonge van VWS  gestart project: “Pact 
voor de ouderenzorg”. Echter, Nederland was en is 
moeilijk in beweging te krijgen hiervoor. Dus heeft 
minister de Jonge in het najaar van 2019 3 opdrachten 
gegeven voor een plan van aanpak. 
 
1. Een Regelmatige bijeenkomst met 

vertegenwoordigers van alle ouderenorganisaties in 

Nederland, waaronder FASv, om te komen tot een plan 

van aanpak vanuit de ouderenorganisaties (Helaas wilde 

alleen de ANBO hieraan niet deelnemen). De discussie 

duurt voort en wij hopen dat in de loop van dit voorjaar 

er concrete voorstellen komen vanuit deze groep. Het 

zou goed zijn als de ouderenorganisaties in het kader 

van belangenbehartiging tezamen met het ministerie 

tot een goed plan kunnen komen.  

 

2. De commissie Toekomst Zorg Thuiswonende 

Ouderen. 

Deze commissie, onder voorzitterschap van Wouter Bos, 
met medewerking van bijna 100 gesprekpartners, 
waaronder ouderen en ouderenorganisaties heeft in 
januari 2020 een advies uitgebracht onder de titel:  

 

whatsapp://send/?text=Dit%20heb%20ik%20gezien%20bij%20de%20SVB%3A%20AOW%20%7C%20Uw%20partner%20gaat%20naar%20een%20verpleeghuis+%7C+https%3A%2F%2Fwww.svb.nl%2Fint%2Fnl%2Faow%2Fsamenwonen_scheiden%2Fverpleeghuis%2Findex.jsp


 

aa  
Beste leden van de lokale bonden in Westfriesland. 
 
Sinds een aantal jaren is de KSO (Koepel Samenwer 
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Een boodschapje doen. De hond uitlaten. Een 
praatje maken, telefonisch, of via Skype. Er zijn 
veel manieren waarop we mensen uit de 
kwetsbare groep kunnen helpen, zonder dat we 
daarmee de kans op verspreiding van het 
Coronavirus vergroten. Ineke: “Veel hulpvragen 
van Hulp Dichtbij, waarvoor wij nog geen 
vrijwilligers hebben gevonden, hebben betrekking 
op samen erop uitgaan. Dat kan helaas nu niet 
meer. Maar het zou natuurlijk geweldig zijn als we 
een alternatief zouden kunnen bieden en deze 
mensen toch zouden kunnen blijven betrekken bij 
de maatschappij. Maar ook voor de nieuwe 
hulpvragen die juist nu door het Coronavirus en de 
verscherpte maatregelingen van het RIVM 
ontstaan. Wij hopen vanuit Hulp Dichtbij ook deze 
mensen te kunnen helpen in deze zware periode, 
waarin we juist op elkaar zijn aangewezen.”  
 
Hulp vragen of bieden via coronahelpers.nl 
Vrijwilligerspunt is partner van de website 
www.coronahelpers.nl, een van de initiatieven in 
Nederland die hulpvragers en hulpaanbieders 
samenbrengt. Op deze website kan hulp gevraagd 
en hulp geboden worden. Diegenen die het lastig 
vinden dit online te doen, kunnen ook 
Vrijwilligerspunt bellen op 0229-216499 en vragen 
naar de afdeling Hulp Dichtbij, of een e-mail sturen 
naar info@vrijwilligerspunt.com.  
 
 

NS en de keuzedagen 

 
Misschien reist u wel regelmatig met de trein en 
maakt u gebruik van de keuzedagen. In verband 
met de huidige maatregelen rond het coronavirus, 
is de kans groot dat u hier geen gebruik van kunt 
maken. De NS biedt hiervoor een oplossing waar 
we blij mee zijn. 
 
 
 
 

 

Men moet uitgaan van een vraag-gerichte benadering 
en men stelt voor dat in 2021 met alle gemeenten in 
Nederland prestatieafspraken zullen en kunnen worden 
gemaakt. 
 

 
De individuele oudere zal zelf aandacht moeten geven 
aan dit probleem: Wil ik in mijn huidige woning ouder 
worden en wat moet er dan gebeuren om dit te kunnen 
doen? 
 
De FASv, de koepel waar onze vereniging bij is 
aangesloten, zal ons op de hoogte brengen van de 
nieuwste ontwikkelingen  
 

Hulp Dichtbij 
van Vrijwilligerspunt helpt Samen het 

Coronavirus overwinnen 
 
De afdeling Hulp Dichtbij van Vrijwilligerspunt brengt 
hulpvragers en vrijwilligers bij elkaar. Gezellig samen 
een kopje koffie drinken. Even naar buiten een 
wandelingetje maken, of samen een boodschapje doen. 
Voor een vrijwilliger vaak een kleine moeite. Voor 
kwetsbare groepen zoals ouderen hét sociale lichtpuntje 
in de week. En nu zelfs dit lichtpuntje er door het 
Coronavirus niet meer inzit, dreigen deze mensen in een 
sociaal isolement te raken. Iets dat Vrijwilligerspunt echt 
niet aan kan zien. “Wij roepen dan ook iedereen in 
Westfriesland op te laten weten als je hulp nodig hebt, 
of juist hulp kunt bieden”, zegt Ineke van Etten van 
afdeling Hulp Dichtbij van Vrijwilligerspunt. “Hulp is 
namelijk dichterbij dan je denkt.”  
 

 

http://www.coronahelpers.nl/
mailto:info@vrijwilligerspunt.com
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 Als uw keuze dag is verlopen, kan NS Klantenservice u 
een couponcode toesturen die op een later moment dit 
jaar te gebruiken is voor een vrije reisdag. U kunt 
hiervoor contact opnemen met NS Klantenservice. Let 
op: op dit moment is de wachttijd bij NS Klantenservice 
langer dan u van ons gewend bent. 
Ook de NS heeft voor haar klanten een speciale pagina 
ingericht over het terug ontvangen van geld 
 

AOW-vakantiegeld 
 
Veel bedrijven verkeren door de coronacrisis in zwaar 
weer en willen het vakantiegeld daarom later uitbetalen. 
De vakbond leek bereid daarover te praten, maar hoe zit 
dat voor gepensioneerden? 
Het vakantiegeld bij de AOW krijgt u niet via de 
werkgever, maar via de Sociale Verzekeringsbank. Dat 
betekent dat het vakantiegeld bij de AOW gewoon op 20 
mei wordt uitbetaald. 
Er is op dit moment een discussie gaande of sommige 
werkgevers het vakantiegeld nog wel kunnen betalen. 
Dat probleem speelt onder meer in de horeca en 
reisbranche. Veel inkomsten zijn daar weggevallen, 
terwijl kosten doorlopen. Daardoor is het de vraag of ze 
het vakantiegeld kunnen betalen. Uitstel van het 
vakantiegeld is daarom niet uitgesloten, schrijft 
de Telegraaf. FNV zou daar eerst wel over willen 
praten, later niet meer. 
Maar dat geldt dus niet voor de AOW. 
 

 

Verlopen rijbewijs 
 
Het kabinet heeft besloten dat alle rijbewijzen die 
zijn verlopen of gaan verlopen in de periode 
tussen 16 maart 2020 en 1 juni 2020 geldig 
blijven. Mensen die in deze periode met een 
verlopen rijbewijs rijden, krijgen dus geen boete 
en ze zijn ook nog gewoon verzekerd. De 
maatregel geldt voor het rijden in Nederland. 
 
Uitsluiting voor kortere geldigheidsduur 
Deze maatregel van het kabinet zal voor veel 
mensen, ook uit onze achterban, een extra stukje 
rust en zekerheid geven in deze hectische tijd. Er 
wordt echter één groep uitgesloten van deze 
maatregel, en dat zijn de mensen waarvan de 
geldigheidsduur van het rijbewijs korter is dan 5 
jaar. Bijvoorbeeld mensen die een medische 
aandoening hebben waardoor ze periodiek 
gekeurd moeten worden. Deze mensen hebben 
dus niets aan de huidige maatregel, maar zijn vaak 
wel erg afhankelijk van hun rijbewijs voor het 
verkrijgen van zorg of om te kunnen werken. In de 
overleggen die we momenteel als Ieder(in) 
hebben met de betrokken ministeries vragen we 
om een maatwerkoplossing voor deze groep. Een 
oplossing nu, maar zeker ook wanneer deze 
situatie langer gaat duren. 
 
Duidelijkheid voor 1 juni 
De minister geeft aan dat een verlenging van deze 
maatregelen tot de mogelijkheden behoort als de 
maatregelen omtrent de coronacrisis ook verlengd 
worden. Ze zal in ieder geval op tijd (ruim voor 1 
juni) met vervolginformatie komen zodat iedereen 
weet waar hij of zij aan toe is. 
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https://www.plusonline.nl/pensioen-aow/op-deze-dagen-krijgt-u-aow-in-2020
https://www.telegraaf.nl/financieel/1467548601/vakantiegeld-mogelijk-later-uitbetaald
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/algemeen-nieuws/2020/03/fnv-wil-geen-uitstel-vakantiegeld

