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Geachte Heer, Mevrouw,

Wij hebben kennis genomen van uw voornemen om op de subsidiegelden ten behoeve van Meer
Bewegen voor Ouderen rigoureus te bezuinigen. Om de juiste afweging te kunnen maken verzoeken wij
u vriendelijk om rekening te houden met onderstaande argumenten die wellicht tot heroverweging
kunnen leiden.

Zorgbalans heeft al sinds lange tijd meer bewegen voor ouderen in haar portefeuille. Niet alleen de regio
Haarlem, Velsen maar ook Zandvoort en Bloemendaal behoren tot de gebieden waar wij Meer bewegen
voor Ouderen bieden. Zorgbalans heeft alleen al in Haarlem 47 groepen met 537 deelnemers. Wij zijn
van mening dat Meer bewegen voor Ouderen van maatschappelijk belang is en hechten daarom grote
waarde aan deze vorm van preventie en voorziening ter voorkoming van eenzaamheid. De organisatie
van deze meer bewegen voor ouderen lessen is belegd bij de ledenservice van Zorgbalans.

Zorgbalans werkt op het gebied van meer bewegen voor ouderen en haar preventieprogramma nauw
samen met Sportsupport, Sportservice Noord Holland, en de GGD. Docenten bij ons werkzaam zijn
doorgaans opgeleid door sportservice Noord Holland en werken als ZZP-ers. Publicatie van ons aanbod
is al sinds jaren opgenomen in de gids voor ouderen die Sportsupport uitbrengt. Samen met
Sportsupport wordt steeds weer gezocht naar ruimten waarvan de huur zo minimaal mogelijk is.
Ruimten worden bij diverse andere partijen op het gebied van Welzijn gehuurd, bijvoorbeeld stichting
Dock en Haarlem Effect.

Meer bewegen voor ouderen zijn bewegingslessen die in diverse vormen aan de deelnemers worden
aangeboden, passend bij hun fysieke mogelijkheden en beperkingen. Deze lessen worden in
wijkgebouwen, speeltuinen en andere verenigingsruimten aangeboden, lokaal en wijkgebonden. Veel
ouderen zijn namelijk niet in de gelegenheid om hier ver voor te reizen, en komen graag in contact met
buurtgenoten. In deze lessen wordt op muziek bewogen met velerlei materialen. Er wordt gewerkt aan
het soepel houden van de spieren en motoriek, maar vooral wordt ook veel aandacht gegeven aan
valpreventie en het behouden van een goede balans.

Deze lessen worden verzorgd door ervaren docenten met erkende diploma’s die steeds weer bij de tijd
blijven door het volgen van de juiste bijscholing. Docenten zetten zich ten volle in om een meerwaarde
te creëren en doen soms ook extra’s zoals het organiseren van een kerstontbijt en een jaarlijks
afsluitende bijeenkomst voordat de vakanties beginnen. Deelnemers nemen geregeld contact op met
docenten om diverse vragen voor te leggen en zich aan en of af te melden.
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Zorgbalans tracht aan de vraag van de cliënt tegemoet te komen. Deelnemers hebben aangegeven het
jammer te vinden dat er in de zomervakantie geen aanbod is juist in deze tijd van het jaar waarin de
mantelzorg en de netwerker veelal ook niet beschikbaar zijn. Daarom hebben wij voor het eerst een
drietal zomercursussen georganiseerd. Deze cursussen zijn al volgeboekt.

De huidige kosten voor de deelnemers zijn gering. Dit kan doordat de gemeente Haarlem subsidie
verstrekt op dit onderdeel. Indien u de bezuinigingen zoals u nu heeft voorgenomen zult doorvoeren zijn
wij genoodzaakt om diverse maatregelen te nemen waaronder:

- Het afstoten van lessen die minder rendabel zijn, met gevolg dat het wijkgerichte
aanbod zal verminderen, zelfredzaamheid van deelnemers zal hier door verminderen.

- Het verhogen van de lesgelden, waardoor een aantal deelnemers zal uitvallen dat deze
tarieven niet kan bekostigen

- Het vergroten van de groepen waardoor uiteindelijk de leskwaliteit zal verminderen
- Welzijnspartijen waar wij de bewegingsruimten van huren zullen minder inkomsten

ontvangen door het wegvallen van lessen.

Op grond van bovenstaande willen wij u dringend verzoeken om uw voornemen te heroverwegen.
Immers indien deze grote groep Haarlemse Ouderen minder beweegt en minder sociale contacten heeft
zal dit effect hebben op andere kostenposten waaronder bijvoorbeeld op de WMO en gezondheidszorg.

Wij zijn te allen tijde bereid om deze brief nader toe te komen lichten.

Hoogachtend,

Saskia Keijzer
Manager Servicepaspoort


