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Helm, Wil van der

Van: Ellen Willemsen | KBO-PCOB <Ellen.Willemsen@kbo-pcob.nl>

Verzonden: maandag 2 juli 2018 11:06

CC: Manon Vanderkaa | KBO-PCOB; Tom Schoen | Patiëntenfederatie

Onderwerp: Is uw bestuursakkoord ouderenvriendelijk?

Bijlagen: Pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving.pdf; Checklist bestuursakkoord op 

ouderenvriendelijke samenleving.pdf

Beste raadsgriffier,  
 
Zou u zo vriendelijke willen zijn om onderstaande mail met bijlagen door te sturen naar de 
gemeenteraadsleden? 
 
Met vriendelijke groet,  
Ellen Willemsen, beleidsadviseur KBO-PCOB 
 
 
 
Geacht gemeenteraadslid,  
 
De samenleving vergrijst en ouderen blijven steeds langer thuis wonen. De gemeente heeft een belangrijke 
taak in de ondersteuning, de zorg en het wonen van deze ouderen. Op 26 februari jl. heeft de Coalitie 
Ouderenvriendelijke samenleving u het pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving gestuurd. Wij 
willen hiermee een brede beweging op gang brengen voor een ouderenvriendelijke samenleving. Om die 
beweging verder te brengen, hebben we allemaal een rol: ouderen, hun naasten, hulpverleners, hulp- en 
zorgorganisaties, de landelijke overheid en gemeenten.  
 
De landelijke overheid heeft het pleidooi betrokken bij het Pact voor de Ouderenzorg. Wij hopen dat de 
punten uit het pleidooi eveneens terugkomen in het bestuursakkoord van uw gemeente. Om de mate van 
ouderenvriendelijkheid van het akkoord van uw nieuwe college te toetsen hebben wij een checklist opgesteld. 
Wij vragen u om deze aandachtspunten bij de verdere uitwerking van het akkoord te betrekken. Mogelijk 
hebben onze lokale belangenbehartigers, vanuit lokale patiëntenorganisaties, KBO-PCOB-afdelingen en 
seniorenraden e.d. hierover al contact met u gezocht en bent u met hen in gesprek.  
 
Zowel het pleidooi als de checklist kunt u vinden als bijlage bij deze mail. Mocht u naar aanleiding van deze 
informatie nog vragen hebben kunt u contact opnemen met de lokale belangenbehartigers van de Coalitie 
Ouderenvriendelijke samenleving of met Ellen Willemsen, beleidsadviseur van KBO-PCOB, 
Ellen.Willemsen@kbo-pcob.nl, tel. 030-3400600.  
 
Met vriendelijke groet, mede namens Tom Schoen van Patiëntenfederatie Nederland, 
 

Manon Vanderkaa, 
 Directeur 

 

Bezoekadres Europalaan 40, 3526 KS  Utrecht 

 

 
  

 E-mail Manon.Vanderkaa@kbo-pcob.nl  

 Website www.kbo-pcob.nl  

 
 

 
 

 


