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N I E U W S B R I E F  

 
 
 
 

Stichting Overlegorganisatie 
voor Ouderen in Eindhoven 

    Inleiding (door Hans de Geus)  

Wie ben ik en wat ga ik doen bij Stichting OVO. 
Mijn naam is Hans de Geus en ik ben de nieuwe voorzitter van de Stichting OVO. 
Ik ben 64 jaar, gehuwd en ik heb 2 kinderen. Ik woon in Eindhoven. 
Mijn hobby's zijn sporten, met name tennis en volleybal en reizen. Ik probeer jaarlijks een grote 
reis te maken en heb daardoor al veel van de wereld gezien en geleerd. Ik ben inmiddels met 
pensioen. Tot mijn pensioen werkte ik bij de gemeente Helmond en ik heb door mijn werk daar, 
veel te maken gehad met de Algemene Bijstandswet en de WMO. Tot mijn pensionering mocht 
ik mezelf specialist noemen op die terreinen. 
Die kennis is er de oorzaak van dat de OVO mijn interesse kreeg. Het werken met en voor 
ouderen in Eindhoven spreekt mij wel aan en vanuit mijn vakgebied, kan ik mogelijk iets 
toevoegen aan de kennis van OVO. 
Het tijdstip van toetreden is niet bepaald rooskleurig. We staan kort voor 1 januari 2015 en dat 
is de datum waarop veel gaat veranderen in de sociale zekerheid, cultuur en andere belangrijke 
beleidsterreinen. Uit de bijeenkomsten die ik tot nu toe al heb gevolgd, blijkt dat de situatie in 
Eindhoven zeker niet de slechtste is in deze regio. De gemeente heeft ervoor gekozen om de 
bezuinigingen niet in een keer door te voeren, maar gebruik te maken van een zogeheten zachte 
landing.  
Het jaar 2015 wordt gezien als een overgangsjaar. Het zal dus voor iedereen noodzakelijk zijn om 
alert te blijven en daar waar het enigszins mogelijk is bij te sturen, zodat de bezuinigingsdrift wat 
kan worden afgevlakt of zelfs op bepaalde gebieden geheel achterwege kan blijven.   
Ik maak me ook grote zorgen over de verschillen in uitvoering die gaan ontstaan tussen de 
diverse gemeenten. Bij de WMO is dit al pijnlijk zichtbaar geworden. De verschillen zullen alleen 
maar toenemen en dat kan tot ongewenste situaties leiden. Een bekend fenomeen in de WMO 
is de WMO verhuizing. Dit soort excessen hoort niet in Nederland. We hebben te maken met 
één wetgeving en de uitvoering daarvan mag niet zodanig zijn, dat deze grote verschillen tussen 
de diverse gemeenten gaan ontstaan.   
Ik zal me zo goed als mogelijk gaan inzetten en samen en namens de ouderenbonden, proberen 
het beste resultaat te bereiken voor alle ouderen in Eindhoven. 
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Nieuwe bestuurder bij OVO (door Cees Cuypers) 

 
Mijn naam is Cees Cuypers, ben 57 jaar en van beroep financieel adviseur/belastingadviseur. 

Geboren in Eindhoven (het toenmalige Binnenziekenhuis) en opgegroeid in Meerveldhoven (gemeente 
Veldhoven). Sedert 1981 woonachtig en werkzaam in Eindhoven.  

De laatste jaren werkzaam geweest als financieel adviseur 
bij het Vrijwilligerspunt in Eindhoven, met als taak de 
ondersteuning van vrijwilligersorganisaties in Eindhoven 
in hun financieel-administratieve huishouding. 

Sinds april 2014 betrokken bij OVO en sinds september 
2014 als bestuurslid. 

Door mijn opgebouwde contacten binnen Eindhoven zijn 
mijn aandachtsgebieden bij OVO de wijken, met name de 
diverse seniorenraden en de Taakgroep Verkeer en 
Vervoer. 

 

 
 

Zilveren Kracht (door Cees Sprong) 

Medio november is de evaluatie van het project Zilveren Kracht aangeboden aan wethouder Lenie Scholten. 

Het uitgangspunt van Zilveren Kracht is het vergroten van de betrokkenheid van buurtbewoners bij hun wijk. 

Zilveren Kracht wil 55plus senioren stimuleren om hun kracht/ kwaliteiten maatschappelijk in te zetten. Het 

maatschappelijk actief blijven is immers een goede manier om vitaal oud te worden.  

Zowel in Gestel als in Tongelre zijn twee pittige koffiemeetings georganiseerd.  

De twee projectgroepen gaven er ieder een eigen invulling aan. Dit leidde tot verschillende programma’s. De 

opkomst van buurtbewoners is erg goed te noemen. In Gestel zo’n 45 en 95 bezoekers en in Tongelre zo’n 110 

en 90 bezoekers. Van groot belang voor de werving hiervan was de uitnodigingsbrief die vooraf door de 

gemeente Eindhoven is gestuurd. Buurtbewoners geven aan dat zij erg enthousiast zijn over de 

bijeenkomsten.  

Sommige van hen zijn vrijwilligerswerk gaan doen.  

In Tongelre zijn belangstellenden voor vrijwilligerswerk expliciet uitgenodigd voor twee bijeenkomsten die het 

Vrijwilligerspunt en het Rode Kruis samen hebben georganiseerd. In Gestel gaven mensen zich op voor een 

cursus bij het Vrijwilligerspunt die deze als volgt weer uitvoerde.  

De projectgroepen constateerden dat diverse organisaties, denk bijvoorbeeld aan de Zonnebloem en 

WIJeindhoven, in de wijken al huisbezoeken afleggen. Daarom is er voor gekozen om in plaats van activerende 

huisbezoeken af te leggen, organisaties, die al achter de voordeur komen, bijeen te brengen om met elkaar 

nader kennis te maken. Zij hebben ideeën uitgewisseld, elkaar geïnformeerd en meer op elkaar afgestemd. 

Het is de bedoeling dat medewerkers van diverse organisaties in een wijk, elkaar veel beter kennen en dat het 

activerende deel steeds meer wordt meegenomen in gesprekken met buurtbewoners. 
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HULPBEHOEVEND (column door Mark van Roosmalen)  

 

Beste hulpbehoevende, het leven zit heerlijk eenvoudig in elkaar. Je begint met hulpbehoevendheid en je 
eindigt er mee. Die kans bestaat tenminste.  

Gezonde mensen zijn hulpbehoevenden in opleiding. Ze kunnen nu nog zelf de broek ophouden, maar er komt 
een dag dat een of ander vitaal onderdeel het af laat weten en dan kunnen ze die broek misschien wel op- 
maar niet meer droog houden.  
Ik praat hier- net als de regering overigens- ook niet graag over hoor! 

We hebben het niet voor het uitkiezen. Ook weer zo’n raar ding van het leven. Je kunt willen wat je wilt maar 
het leven gaat gewoon z’n eigen gang. Ouderen die nog gezond zijn, zouden daarom niet mogen klagen. 
Zolang ze zelf op het potje kunnen, een bos prei kopen en een ei bakken, zouden ze zich begenadigde mensen 
moeten voelen.    

Maar we hadden het over uw hulpbehoevendheid. U bent een probleem. Dat zeggen we natuurlijk niet –het is 
al erg genoeg- maar het is een feit dat u als hulpbehoevende afhankelijk bent van uw omgeving. Terwijl u 
niemand tot last wilt zijn.  

En de hele discussie gaat om de vraag wie we onder ‘omgeving’ moeten verstaan. Zijn dat je kinderen? Buren? 
Vrijwilligers? Mantelzorgers? De regering? De gemeente misschien? 

We zitten midden in een maatschappelijke discussie, beste hulpbehoevende.  Over wie er voor u moet zorgen. 
Het lijkt wel of niemand daar veel zin in heeft. 

U mag blij zijn dat OVO de zaak zo nu en dan wat opschudt. 
 
 Ik moet u eerlijk zeggen…het ziet er niet goed uit voor u. Er wordt namelijk op u bezuinigd. Be-zui-nigd!! We 
hebben een Cri-sis!!  

U kost geld!!  

Wat zegt U? …Nut-te-loos??  

Neeeeee, dat mag u zo niet zeggen, we leven wél in een beschaafde maatschappij hoor?… 

Waarom moet u nu zo lachen? 
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Groot Wijkoverleg ‘De veranderingen in de zorg’ (door Frank van Pijkeren) 

 

Stichting OVO heeft op 26 november jl. een Groot Wijkoverleg gehouden bij het Sint Annaklooster op de 
locatie Eikenburg. Zo’n 55 mensen bezochten de bijeenkomst. De directeur, mevrouw Schavemaker, heeft ons 
laten zien wat de veranderingen in de zorg voor de hulpvragers betekent. 

Aansluitend heeft wethouder mevrouw Scholten vragen 
beantwoord, die vooraf vanuit de senioren 
wijkoverleggen, waren ingediend.  

Op 27 november jl. hebben we als Bestuur en Raad van 
Toezicht van OVO, ook over dit onderwerp gesproken met 
mevrouw Van Veen van Vitalis. 

Het lijkt ons goed om een aantal opmerkingen/situaties 
aan u door te geven. 

Betrokkenheid 

Allereerst moet opgemerkt worden dat de 3 sprekers een 
grote betrokkenheid bij dit onderwerp hebben en er alles 
aan doen om, voor zover zij dat kunnen, de onzekerheden 
en de bezorgdheid rond de veranderingen in de zorg bij 
hun burgers weg te nemen. De huidige gebruikers van 
diensten bij deze instellingen en de medewerkers worden 
uitvoerig voorgelicht. 

Verantwoordelijkheid 

Met name de eigen verantwoordelijkheid van het individu, 
de zorgverantwoordelijkheid van ons samen voor mensen 
die niet op eigen kracht verder kunnen en de 

verantwoordelijkheid van de werkgevers in de zorg voor hun medewerkers komen aan de orde. 

Dat de zorg anders georganiseerd moet worden zodat mensen die echt betaalde zorg nodig hebben dit ook 
ontvangen. 

Indicatiestelling 

Het jaar 2015 is een overgangsjaar. In dat jaar zullen de indicatiestellingen door de gemeente Eindhoven 
worden uitgevoerd en niet meer door het CIZ.  

In 2015 zullen er tussen de 5000 en 6000 herindicaties in Eindhoven worden uitgevoerd door specialistische 
generalisten, het zgn. Tijdelijk Toegangs Team (TTT-team).  

Per gemeente kunnen er verschillen zijn 

We zullen verschillen in uitvoering en toepassing van de veranderingen tussen gemeentes moeten accepteren 
omdat er nu eenmaal verschillende prioriteiten worden gesteld. 

De gemeente Eindhoven heeft in de laatste jaren een spaarpotje gevormd waardoor de veranderingen 
zorgvuldig kunnen worden uitgevoerd. Dus geld hoeft niet het probleem te zijn om de noodzakelijke hulp te 
verlenen; er is een buffer voor ca. 3 jaar. 

Meerdere instellingen hebben besloten om samen in de wijk, de nachtzorg te regelen door gezamenlijk een 
nachtsteunpunt te bemensen. Indien er een verzoek om hulp komt, dan kan er binnen 10 minuten iemand op 
locatie zijn. Vraag naar contactgegevens in uw wijk als u mogelijk nachtzorg nodig hebt. 

Bij veranderingen zullen zich altijd onvoorziene omstandigheden/incidenten voordoen die problemen geven. 
Het is de kunst om dan de negatieve gevolgen tot een minimum te beperken en maatregelen te nemen die 
voorkomen dat dit opnieuw plaatsvindt.   

Als u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebt, dan horen we dat graag. 
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Herindicatie nodig: Waar kan de bewoner terecht? (bron: Samen Doen) 

Bewoners die in 2015 een indicatie hebben voor jeugdhulp of AWBZ/WMO houden die 

ondersteuning zolang hun indicatie in 2015 geldig is en uiterlijk tot 31 december 2015. 

Maar wat moeten ze doen als hun indicatie (bijna) is afgelopen en als zij daarna nog 

ondersteuning nodig hebben?  

  

Indicaties die aflopen vóór 15 februari 2015 

Bewoners met een indicatie die afloopt vóór 15 februari 2015 moeten zich voor een herindicatie nog melden 

bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of Bureau Jeugdzorg (BJZ). 

  

Indicaties die aflopen na 15 februari 2015 of later 

Deze bewoners moeten zich 8 weken voordat de indicatie afloopt, melden bij de gemeente Eindhoven tot 

uiterlijk 1 november 2015.  

  

Als zij al contact hebben met een generalist van een WIJteam in hun wijk, dan kunnen zij bij deze generalist 

terecht. De generalist voert de herindicatie uit.  

Zo nodig overlegt hij daarbij met een specialist. De contactinformatie van de WIJteams is te vinden op: 

www.wijeindhoven.nl. 

  

Is er nog geen contact met een generalist van WIJeindhoven? Dan kunnen bewoners bellen met het 

Klantcontactcentrum van de gemeente Eindhoven, telefoonnummer 14040.* 

Nadat wij het verzoek voor de herindicatie hebben ontvangen, komt er een speciaal WIJteam in beeld dat zich 

richt op de herindicaties in 2015. Tot 1 januari 2016 is dit team actief om de grote stroom aan herindicaties op 

te vangen. 

  

N.B. Ook organisaties die voortzetting van ondersteuning van een bewoner noodzakelijk vinden, kunnen 

contact opnemen met dit WIJteam. 

  

WIJteam voor herindicaties: Tijdelijk Team Toegang 

Het Tijdelijk Team Toegang bestaat uit generalisten en richt zich specifiek op de grote hoeveelheid 

herindicaties die we in 2015 verwachten. Uiteraard wisselt het team kennis en ervaringen uit met de andere 

WIJteams. 

  

Voor meer informatie over het Tijdelijk Team Toegang kunt u contact opnemen met teamleider Joyce Damen 

via: toegangvoorzieningen@wijeindhoven.nl. 

  

http://www.wijeindhoven.nl/
mailto:toegangvoorzieningen@wijeindhoven.nl
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Liever Thuis Beurs (door de redactie) 

Eind november 2014 heeft de ‘Liever Thuis Beurs’ in Eindhoven, plaatsgevonden. Veel senioren vonden op een 
van die dagen de weg naar het beursgebouw. Er was een groot aanbod van allerlei vormen van informatie, dat 
allemaal gericht was op het zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Naast de stands vonden er diverse lezingen en 
workshops plaats. De opinietafel sloeg goed aan. Hier werd gediscussieerd door politiek, ouderenbonden, 
bezoekers en brancheorganisaties. Het thema was: ‘Wat betekent prettig ouder worden?’  

In de stand van Informele Zorg werden vragen gesteld als ‘wat is WIJeindhoven?’ en ‘hoe kom ik in contact 
met een generalist?’ Maar ook vragen die te maken hebben met (her) indicaties kwamen regelmatig voor.  

Op zaterdagochtend viel op dat ook veel bezoekers van buiten Eindhoven informatie, ideeën en tips kwamen 
halen.  

  

Nog enkele deelnemers aan interview over ‘Eigen Kracht’ gezocht! (door: 

Jacqueline Rulkens) 

Mijn naam is Jacqueline Rulkens en ik houd mij in mijn afstudeeronderzoek bezig met de vraag welke uitleg 
kwetsbare thuiswonende ouderen in Eindhoven aan het begrip 'Eigen Kracht' geven? ('Eigen Kracht' betekent 
in dit verband 'zelf kunnen'). De gemeente kijkt bij een hulpvraag namelijk steeds meer naar wat mensen zelf 
kunnen. Dit onderzoek voer ik uit in samenwerking met OVO.  

Een deel van het onderzoek bestaat uit het afnemen van interviews met thuiswonende kwetsbare 65-plussers. 
Hiervoor zoek ik nog enkele mensen. ‘Kwetsbaar zijn’ wil binnen dit onderzoek zeggen dat iemand in het 
(dagelijks) leven beperkingen ervaart op lichamelijk, psychisch of sociaal gebied. Het is voor deelname niet 
nodig om iets van het thema 'Eigen Kracht' af te weten. Uiteindelijk is het mijn doel dat de gemeente 
Eindhoven, kennis neemt en leert van de conclusies en aanbevelingen uit dit afstudeeronderzoek.  

Daarnaast krijgen ouderen door middel van de interviews een stem en dragen zij zo actief bij aan een 
waardevol advies over het gebruik van het woord 'Eigen Kracht' binnen de hulpverlening aan kwetsbare 
ouderen.  

Het gesprek vindt op uw huisadres plaats en zal ongeveer een uur duren.                                                                                                         
De gegevens worden anoniem verwerkt.                                  

Heeft u belangstelling? U kunt dit laten weten via het secretariaat van OVO. Zij geven de informatie dan aan 
mij door. Het secretariaat is te bereiken op maandag t/m woensdag van 09.00 uur tot 15.00 uur en op 

donderdag van 09.00 uur tot 13.00 uur. Telefoon: 040 257 38 32, e-mail: info@ovoeindhoven.nl                                                                                                          

Met vriendelijke groeten,                                                                      

Jacqueline Rulkens,                                                                               

studente Toegepaste Gerontologie  

mailto:info@ovoeindhoven.nl
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Toegankelijkheid Openbare Ruimte (door de redactie)  

Toegankelijkheid van de openbare ruimte met name in winkel- en woongebieden is van wezenlijk belang. 

Deelname van mensen met een beperking aan het maatschappelijk verkeer wordt bevorderd als zij zich 
(zoveel als mogelijk zelfstandig) met hun rolstoel, of met welk ander hulpmiddel dan ook, gemakkelijk kunnen 
bewegen in hun woonomgeving en daarnaast ook toegang hebben tot de hele openbare ruimte. In de praktijk 
blijkt dat de openbare ruimte niet altijd even goed toegankelijk is, waardoor zij in hun bewegingsvrijheid 
(kunnen) worden beperkt. 

Elkaars standpunten begrijpen en kennis delen is de sleutel tot succes! 

De gemeente Eindhoven, Platform Gehandicapten Eindhoven (PGE) en OVO hechten grote waarde aan de 
toegankelijkheid van de openbare ruimte. Daarom is er in 2008 een werkgroep gevormd uit leden van OVO, 
PGE en medewerkers uit relevante vakdisciplines van de gemeente Eindhoven. Het doel van deze 
werkgroepwas om een Handboek Toegankelijkheid op te stellen waarin ‘Richtlijnen voor een toegankelijke 
openbare ruimte’ zijn vastgelegd. In oktober 2008 is de eerste versie van het Handboek uitgegeven. Jaarlijks 
wordt dit handboek besproken en zo nodig aangepast aan de actualiteit.  

In januari 2014 is de vijfde versie verschenen. 

Dit handboek is bedoeld voor iedereen die bezig is met de inrichting van de openbare ruimte en bevat 
praktische en haalbare richtlijnen. De daarin genoemde checklist dient gebruikt te worden bijalle nieuwe 
inrichtingsplannen voor de openbare ruimte.  Als u ervaringen of opmerkingen hebt over belemmeringen in de 
openbare ruimte dan horen we dat graag. 

 

 

 


