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Prioriteit nr. 1 in 2015 was het voorstel van het bestuur van de SARW om te komen tot een nieuwe 
structuur van de SARW. De participatie in de maatschappij met de bijbehorende veranderingen zijn 
mede aanleiding dat de SARW zich moet gaan aanpassen van een meer passieve naar een actieve 
Raad. Duidelijkheid naar de gemeente toe, wie SARW is, staat hierbij voorop. Diverse concepten met 
wijzigingen tot een veranderende structuur haalden het niet. De voorkeur van de SARW leden gaat 
toch uit naar de bestaande vorm. Wel zijn er na diverse vergaderingen, commissies gevormd, die 
onderwerpen als Wonen Zorg en Welzijn, Mobiliteit en Communicatie met elkaar gaan oppakken.  
 
De veranderingen in het Sociaal Domein was voor de SARW de aanleiding om van individuele 
ouderenadviseur te komen tot het oprichten van de Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) in het 
Westland.  Een team goed opgeleide mensen die ondersteuning kunnen geven bij o.a. 
keukentafelgesprekken voor zorgaanvragen. Senioren in veilige handen, passender kon het thema 
van het, in mei gehouden, Symposium niet zijn.  
 
De Internationale dag van de Senioren op 1 oktober sloot daarop aan: Is Westland een senior 
vriendelijke gemeente?!     
 
De toegang tot ondersteuning van de gemeente werd begin 2015 ingrijpend veranderd. De 
Stiploketten, waar elke burger terecht kon voor vragen over zorg, welzijn, wonen etc.,  zijn dit jaar 
omgezet naar Buurt Informatiepunten, BIP. In deze buurtinformatiepunten zijn vrijwilligers ingezet 
als gastvrouw. De SARW kreeg verontrustende berichten van burgers of dit allemaal zo maar kon,  of 
vrijwilligers voor de BIP wel voldoende zijn toegerust,  een gedegen training hiervoor hebben 
gevolgd?  Na een goed gesprek met Wethouder Marga de Goeij en directeur Silvia Vollebregt van  
Vitis Welzijn is er meer duidelijkheid ontstaan.  
 
In de participatie-samenleving worden zaken als zelfredzaamheid en actief burgerschap nog 
belangrijker dan voorheen. Daar zullen we met elkaar ons steentje aan bijdragen. 
 
Anneke van Vliet-Vijverberg 
Voorzitter SARW 
 
 
 

 

 

Wat doet de Senioren Advies Raad Westland? 

 

De Senioren Advies Raad Westland (SARW) adviseert de gemeente Westland over de deelname van ouderen 

aan het maatschappelijke leven en het verbeteren van hun positie in de samenleving. Ook houdt SARW de 

gemeente op de hoogte van haar ideeën over de ontwikkelingen in de maatschappij in relatie tot de oudere mens. 

Een hogere gemiddelde leeftijd, veranderende behoeften en de invloed van dubbele vergrijzing zijn voor de 

SARW bijzondere aandachtspunten. 

 
Jaarverslag  

Senioren Advies Raad 
Westland  (SARW)  2015 
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Het Dagelijks Bestuur van de SARW bestaat  in 2015 uit:  
Voorzitter:               Mw. A. Van Vliet-Vijverberg  
Algemeen adjunct:  Dhr. R. van der Kraan 
Penningmeester: Mw. L. Voogd-Hofman  t/m mei 2015 
Secretaris:   Mw. F.J.J.Scholtes-Brinkman  
 
 
SARW maatschappelijk betrokken:  
De SARW leden blijven maatschappelijk betrokken door zitting in Westlandse commissies zoals: 
WMO-adviesraad en Cliëntenraad Sociale Zaken Westland. Verder heeft de SARW ondersteuning van  
het VAKcollege. 
 
De vergaderingen  van de Senioren Adviesraad worden meestal gehouden in wijkcentrum  De Larix te  
´s-Gravenzande. 
 
Wmo adviesraad 
Rieneke Bruin en Aart Boerma vertegenwoordigen de SARW in de Wmo- adviesraad  
 
Cliëntenraad Sociale Zaken Westland: 
Namens de SARW zat tot mei 2015 de heer K. Van Vree in de  Cliëntenraad Sociale Zaken. Na zijn 
afscheid nam de heer Jan de Boer deze plaats in. Deze commissie houdt zich met name bezig met de 
belangen behartiging van mensen met een bijstandsuitkering.  
 
De SARW kan ongevraagd en gevraagd  advies geven aan het college van  B & W, de Gemeenteraad 
en alle organisaties die beleid voeren met betrekking tot senioren. 
 
Interne organisatie 
Organisaties welke vertegenwoordigd zijn in de SARW in het jaar 2015 zijn: K.B.O., A.N.B.O. en  
P.C.O.B. 
 
In het  jaar 2015 hadden de volgende personen zitting in de SARW met vermelding van de organisatie 
die zij vertegenwoordigen: 
 
Afdelingen Afgevaardigde 
KBO Monster Dhr. Jan Zwinkels/Ton ter Heijde 
KBO Poeldijk Dhr. Kees van Leeuwen 
KBO De Lier Mw. Wil van Kester-Zwinkels 
KBO Wateringen DHr. Dick Kraaijenbrink 
KBO Honselersdijk/Naaldwijk Dhr. Ab Ruigrok / Aad van der Goes 
PCOB Monster-‚s-Gravenzande Dhr. Rob van der Kraan 
PCOB Naaldwijk Dhr. Zevenbergen 
PCOB Wateringen Dhr. Tissink 
PCOB De Lier Dhr. Chris Bruggeman/Jaap keijzer 
ANBO De Lier Dhr. Wim Aarts 
ANBO Westland Dhr. Fred Schouten 
 
 
Afgevaardigden in de SARW  zijn via inbreng van de achterban  op de hoogte van wat er speelt in hun 
afdeling c.q. dorpskern en kunnen in de SARW vergaderingen  hiervoor aandacht vragen.   
Door uitwisseling van informatie zijn SARW leden (afgevaardigden) deskundig en inhoudelijk goed 
geïnformeerd. Kennis-overdracht vindt via hen plaats  naar bestuursleden van de plaatselijke 
afdelingen. De vrijwillige ouderenadviseurs VOA’s in de bonden  hebben vooral  een signalerende 
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taak. Gesprekken met beroepskrachten van Vitis  vinden 2x per jaar plaats.    
 
SARW website: 
De website van de SARW (www.sarw.nl) werd bijgehouden door mw. L. Voogd-Hofman die aftrad als 
bestuurslid van de SARW in mei 2015. Naar een opvolger voor de website wordt nog gezocht.  
Regelmatig wordt de tekst aangepast en  is relevante informatie met  foto’s van diverse bezoeken op 
de site te vinden en kan iedereen kennis nemen van wat de SARW voor georganiseerde en niet 
georganiseerde senioren doet. 
 
Public Relations: 
Public relations blijft altijd een punt van aandacht. Wil de SARW “serieus” genomen worden, dan 
moeten de mensen ook weten dat de SARW bestaat. De pers wordt bij belangrijke zaken 
ingeschakeld om e.e.a. te publiceren. Verder wordt zoveel mogelijk nieuws vanuit de SARW – 
VAKcollege naar de afdelingen gecommuniceerd door het doorsturen van relevante stukken en de 
Nieuwsbrief die in 2015 3x is verschenen. Het secretariaat neemt de taak P.R. op zich, waarbij 
opgemerkt dat een koppeling met de opvolger voor onderhoud van de website noodzakelijk is.  
 
Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) 
OP 9 januari werd een eerste aanzet gegeven tot een  samenkomen van de huidige VOA’s in het 
Westland. Hoe kijken zij tegen hun rol aan, mede met het oog op de ontwikkelingen in de zorg. Wat 
kunnen zij betekenen naast de Ouderen adviseurs van Vitis?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) in het Westland is een goed opgeleide vrijwilliger die de 
ouderen hulp en ondersteuning biedt op de terreinen van:  Zorg, Wonen, Mobiliteit, Participatie, 
Inkomen en Recht.  
Op verzoek ondersteunt, verwijst, bemiddelt of adviseert de VOA vrijblijvend over regelgeving en 

voorzieningen.  De VOA geeft geen dwingende adviezen, maar helpt bij de probleemverheldering, 

denkt mee, informeert, adviseert en verwijst. De VOA helpt de senior de touwtjes zelf in handen te 

houden. 

 

Vergaderingen van de SARW In 2015  

 
16 januari 2015 
De eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar is zoals gebruikelijk:  De jaarvergadering. 
Bij aanvang van deze vergadering wordt stilgestaan bij het overlijden van dhr. Huub van der Zwaan, 
voorzitter KBO Wateringen die in augustus 2014 overleed.  
 

http://www.sarw.nl/
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“Een nieuw jaar, een nieuwe uitdaging. Veranderingen in de samenleving vragen om aanpassingen 
en samenwerking.  Hier past ook  de structuur van de SARW  in.  Blijven we op dezelfde voet 
doorgaan of moet de SARW na gaan denken over een andere samenstelling/invulling “. Dat was een 
belangrijk punt van aandacht in deze vergadering.  
De leden krijgen een voorstel aangereikt dat in maart opnieuw zal worden bekeken en waar een 
besluit over zal genomen worden. 
 
De gebruikelijke agendapunten zijn deze morgen o.a. het jaarverslag over 2014. Dit verslag wordt 
door de aanwezige SARW afgevaardigden goedgekeurd. Op het financiële verslag en begroting van 
de penningmeester zijn geen aanmerkingen en wordt eveneens goedgekeurd.  De afdeling KBO 
Monster zal voor het volgend jaar de kascontrole op zich nemen.  
Met een hapje en een drankje wordt deze vergadering afgesloten. 
 

20 maart 2015 
 In deze vergadering komt de opvolging van Koos van Vree in de 

Cliëntenraad aan de orde.  

Gezien zijn leeftijd wil Koos deze functie op korte termijn 

beëindigen. Wie stelt zich beschikbaar? 

De organisatie van een gezamenlijke bijeenkomst met het Diaconaal 

Platform is in een kleine commissie uitgewerkt. In deze bijeenkomst  

die in oktober gehouden gaat worden zal het vooral gaan om het 

thema signaleren.   

De  gesprekken die gevoerd zijn met wethouder Marga de Goey en 

directeur Sylvia Vollebregt van Vitis en diverse politieke partijen 

worden besproken en nader toegelicht door de voorzitter.   

 

Een Besturendag/Symposium welke gehouden zal worden in de maand mei vraagt om inbreng van 

de aanwezige SARW leden. Opnieuw wordt een eventuele structuurwijziging van de SARW in deze 

vergadering aan de orde gesteld. De positie van de Vrijwillige ouderenadviseurs wordt besproken. 

Diane Rang (VAKcollege) heeft samen met Petra Rouss (KBO Wateringen), hier haar schouders 

ondergezet.   

 

UItgaande van diverse  gesprekken met leden van de bonden  werd actie ondernomen door SARW 

leden en VAKcollegelid Piet van der Schalk m.b.t. een initiatief van de actiegroep HINT (Huisvesting in 

nieuw Ter Heyde)  in Ter Heyde waar bejaardenwoningen dreigden te verdwijnen door 

bezuinigingen.  

 

De opvolging in de Cliëntenraad wordt na het afscheid van Koos van Vree,  gewaarborgd door dhr. 

Jan de Boer die deze taak van hem gaat overnemen.  

 

In deze vergadering geven de heren Jaap Keijzer en  Edward van Rijn aan zich te willen inzetten voor 

de commissie wonen, die zal worden ondersteund door VAKcollegelid Piet van der Schalk. Over de 

opzet van een  commissie zorg en welzijn, mobiliteit, financiën wordt door de SARW leden nog 

nagedacht.  

Over het voorstel tot wijziging van de structuur van de SARW wordt opnieuw aangegeven  dat op dit 

moment alle SARW leden tevreden zijn met de gang van zaken en wordt het voorgestelde plan van 
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wijzigingen niet aangenomen.  

 

22 mei 2015 
Besturendag/Symposium  in Hof van Heden te Naaldwijk;  Alle afdelingen van de aangesloten bonden 

zijn hier aanwezig. 

 

Voor deze bijeenkomst zijn uitgenodigd Dorien van Mil, Zorgtuinderij te Maasdijk. Dorien liet via een 

presentatie weten hoe zij met echtgenoot,  aan mensen met een beperking,  dagbesteding biedt.  

 

Annemiek Koremans voorzitter van Platform Gehandicapten Westland,  hield een warm pleidooi  

m.b.t. de basistaken en behartiging van belangen van mensen met een handicap. Het  creëren van 

volwaardige kansen voor de gehandicapte medeburger en een bereikbare, toegankelijke en 

bruikbare leefomgeving.   

 

Hanneke Beijersbergen van Vitis Welzijn gaf uitleg over het werk van Vitis Welzijn. Ondersteuning 

van kwetsbare burgers, zodat zij mee kunnen doen aan de samenleving.   Een van de taken die de 

welzijnsinstelling zich ten doel stelt. Stimuleren van mensen tot deelname en ontmoeten, hoort 

daarbij. Vitis verbind mensen en organisaties met elkaar.  

Deze dag werd als leerzaam en  interessant ervaren door alle aanwezigen.  

 

 

18 september 2015 
Vooraf aan de reguliere  vergadering werd een inleiding gehouden door 

vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris in de gemeente Westland, Corine 

Meijboom.  

 

SARW heeft aan Tympaan gevraagd om met voorstellen te komen m.b.t. 

ouderenbonden-SARW in b.v. het jaar 2020.  Het voorstel van Tympaan wordt niet gehonoreerd  

gezien de hoge kosten die hiermee gepaard gaan.  

 

De bijdrage van SARW aan de organisatie van de Zomeraktiviteiten wordt  in oktober 2015 

geëvalueerd. De zomeractiviteiten werd mede georganiseerd door de VU en uitgevoerd door Vitis 

Welzijn. 

 

29 oktober  2015 

Organiseerde SARW en  het Diaconaal Platform een avond met het  
thema Samenwerking-signalering.  Een verdere terugtrekking van de 
overheid die  meer aan de burgers en hun sociaal netwerk willen  
overlaten, vraagt om meer ondersteuning.  
 
Omdat deze veranderingen alle inwoners treft en vrijwilligersorganisaties naar handvatten zoeken 
om de vrijwilliger/mantelzorger hierbij te ondersteunen is gekozen voor deze bijeenkomst onder 
begeleiding van Ingrid v.d. Heijde van Vitis Welzijn. Naar aanleiding van een presentatie over 
samenwerking en ontwikkeling, een dementie vriendelijke gemeente door mevrouw Mieremet  en 
Els Hofman van Movisie over het signaleren bij kwetsbaarheid  werd er gediscussieerd. 
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De samenwerkingsbijeenkomst met het Diaconaal Platform werd door de aanwezigen op prijs 
gesteld. 
 

27 november 2015 
Alweer de laatste bijeenkomst van het jaar 2015. Deze wordt gehouden in de Hunselaer  te 

Honselersdijk. Voorzitter  Anneke van Vliet begint de ze vergadering met een In Memoriam van Aad 

v.d. Knaap, voorzitter KBO te Poeldijk.  

 

De perikelen rondom de ANBO vragen om aandacht. De afdeling ANBO 

Westland geeft aan dat zij het besluit heeft  genomen om per 1-1-2016 

zich op te heffen. 

  

De afschaffing van de Blauwe envelop (belasting) vraagt eveneens om 

aandacht. Hoe kunnen senioren worden geholpen?  

 

Anja Hitsert, Sociaal Makelaar van Vitis voor Honselersdijk en Kwintsheul 

laat na deze korte vergadering,  de aanwezigen kennis maken met het 

werk van de Sociaal Makelaar.  Wie zijn wij? Voor wie zijn we en wat doen 

we?  

Een duidelijke uitleg met tot slot een uitnodiging om een keer te komen 

mee eten  bij een van de buurtrestaurants.    

 

 

 

 

Honselersdijk, januari 2015 

 

Francine Scholtes-Brinkman 

Secretaris SARW 

 

 

 


