Vanuit OCW Ouderenbeleid en Beleid voor mensen met een beperking.
Duitse delegatie: Vorstandsvorsitzender Frankfurter Verband für Alten- und Behindertenhilfe;
Referentin Stadt Frankfurt am Main Der Magistrat Dezernat Soziales, Senioren, Jugend und Recht),
Stadtverordnetenvorsteher, Chairman of the City Parliament,CDU, Fachbereichleiter Frankfurter
Verband, Ursula Busch, Vorsitzende des Ausschusses für Recht, Verwaltung und Sicherheit; Mitglied
des Ausschusses für Soziales und Gesundheit, SPD.
Het werkbezoek naar Frankfurt heeft een tweedelig doel gehad:
1. Deze bijeenkomst duurde een middag en was op uitnodiging van de stad Frankfurt om een
vervolg te geven aan kennisuitwisseling en mogelijkheid voor samenwerkingsverbanden op
het gebied van seniorvriendelijke stad en beleid voor mensen met een beperking. Op basis van
presentaties over en weer is besloten diverse partijen in de stad aan elkaar te koppelen en op
termijn resultaten van het beleid seniorvriendelijke stad met elkaar te vergelijken. Qua
koppeling van partijen zijn zowel de HHS als diverse zorgpartijen benaderd om onderling
personeel met elkaar in contact te brengen en tot kennisuitwisseling te komen. Een van de
speerpunten van Frankfurt is de aanpak gericht op versterking van vitaliteit onder ouderen.
Frankfurt wil eveneens het project het ‘gouden bordje’ implementeren wat zijn oorsprong in
Den Haag heeft. In Duitsland is een nieuwe wet in de maak die meer hulp moet bieden aan
mensen met geestelijke en psychische ziektes en wordt het inclusief denken bevorderd. Er
ontstaan ook goede initiatieven die gericht zijn op een aanpak op maat. Zo heeft het
Frankfurter Verband het eerste intercultureel nursinghome Victor Gollansz Haus opgericht aan
allochtone (moslim) ouderen. Vanuit het Frankfurter Verband is eveneens een
werkgelegenheidsproject voor jonge moeders zonder opleiding ontwikkeld
(http://www.aiqua.de).
2.

ENIEC (European Network of Intercultural Elderly Care). Twee gemeenteambtenaren nemen
jaarlijks kosteloos deel op basis van subsidievoorwaarden bij de oprichting van ENIEC in
2009. Doel is kennisuitwisseling en netwerkconsolidering om te kijken waar mogelijke
samenwerkingen uit kunnen voortvloeien. Gemeente Frankfurt is daarvan een voorbeeld. In de
verschillende workshops is ingegaan op de verschillende inhoudelijke facetten van
interculturele zorg met als doel om vanuit de praktijkervaring van elkaar te leren en (nieuwe)
ideeën met elkaar te delen. De bijeenkomst vond plaats in Victor Gollancz Haus, intercultural
nursing home. Tevens is een werkbezoek gebracht aan Julie Roger Haus, nursing home with
“Rainbow Key”.
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