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Geen afbeeldingen? Webversie

De grootste seniorenorganisatie in Nederland met ruim 150 organisaties
van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.
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Nieuwe campagne Senioren en Veiligheid gestart
Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom is 1 april vanuit het
ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met andere partijen de Senioren en
Veiligheidsmaand gestart. Senioren krijgen concrete tips om te voorkomen dat ze
slachtoffer worden en over wat ze moeten doen als het wel gebeurt. Onder de slogan
‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ wordt gedurende vier weken aandacht besteed aan
verschillende vormen van criminaliteit: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude
(via bijvoorbeeld WhatsApp), phishing, spoofing en online veiligheid. Lees hier verder...

Jaarverslag AGE Platform Europe
Wie belangstelling heeft voor het jaarverslag van het platform over 2020, kan dat via deze
link op de website van AGE downloaden. Daar kan ook een kortere Nederlandse versie
van het verslag worden gedownload.
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Onderzoek
Het programma Langer Thuis van het ministerie van VWS streeft ernaar dat ouderen zo
lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Hiervoor focussen zij zich op
gezondheidszorg en het voorzien van geschikte woningen. Hoewel dit natuurlijk erg
belangrijk is, moeten we ook het belang van de wijk voor ouderen niet onderschatten.
Elementen zoals de beloopbaarheid, veiligheid, voldoende faciliteiten maar ook sociale
contacten hebben een grote impact op de kwaliteit van leven.
Celine Staal, student Technische Planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, is bezig
met haar afstudeerscriptie en doet daarvoor o.a. een onderzoek naar tevredenheid met de
wijk onder 65-plussers, om erachter te komen welke elementen van de wijk voor hen
belangrijk zijn in de keuze om in de eigen woning te blijven. Het doel van het onderzoek
is om te kijken hoe het huidige beleid voor het ontwikkelen van wijken kan worden
aangepast op de behoeften van ouderen, zodat zij langer in hun eigen woning kunnen
blijven wonen.
Voor het onderzoek is het belangrijk dat Celine zo veel mogelijk respondenten weet te
verzamelen. Daarvoor heeft zij een online enquête opgesteld en zij vraagt hierbij
onze hulp. Het invullen van het onderzoek kost ongeveer 10 minuten en werkt het beste
op een iPad of computer via deze link. Het zou mooi zijn als onze verenigingen dit artikel
doorsturen aan hun leden.
Namens Celine bij voorbaat dank voor uw medewerking aan dit onderzoek.

Regiotours over “een nieuwe generatie ouderen
langer thuis”
Het aantal ouderen stijgt en dat heeft grote impact op de maatschappij, ouderen zelf en
het werk van professionals in diverse werkvelden. Hoe kunnen we ons als samenleving
daarop instellen?
Verandering en innovatie kunnen vooral worden gerealiseerd in de regio zelf. Daarom
organiseert de Stichting Educatie Zorg & Welzijn in 2021 een serie Regiotours over het
thema “een nieuwe generatie ouderen langer thuis”.
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Met deze Regiotours wil de Stichting regionale partijen actief met elkaar verbinden, kennis
delen en meteen samen in actie komen. Tijdens deze Regiotours komen inspirerende
praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke en praktische kennis over zorg, welzijn en
wonen voor ouderen aan bod. Ook ouderen zelf leveren een actieve bijdrage.
De Regiotours zijn toegankelijk voor iedereen die zich op welke manier dan ook betrokken
voelt bij dit onderwerp. Meer informatie over de planning van de Regiotours, het
programma, de sprekers en de inschrijving vindt u op
www.eennieuwegeneratieouderenzorg.nl

Waar houden wij ons mee bezig?
Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere
ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden
bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bekijk onze dossiers
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