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Wel ouder maar niet oud
 

Na afloop van de bijeenkomst 'Langer
zelfstandig wonen' was er in het WHC
een informatiemarkt.
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Vergrijzing betekent ook dat
ouderen een belangrijke doelgroep
worden. Zeker nu ze van de
overheid langer thuis (moeten)
blijven wonen. Westlandse
bedrijven en organisaties staan
inmiddels klaar om hen te
informeren hoe ze dat moeten
doen. Op drukke info-feestjes in het
nieuwe WHC.

Bij de Rabobank Westland hadden
ze wel op belangstelling gerekend,
maar dat die zo massaal zou
worden, nee. ,,In korte tijd waren er
meer dan duizend aanmeldingen.
Die geplande avond in het World
Horti Center werden er daardoor
twee. En zelfs toen moesten we
nog belangstellenden teleurstellen,"
aldus Bart Schilperoord van de
Rabobank Westland.

Maandag- en gisteravond was de
congreszaal Raboratium van het
nieuwe WHC dus bomvol.
Geschatte, gemiddelde leeftijd:
midden zeventig.

'Langer zelfstandig wonen' was de
naam van de bijeenkomsten die de
Westlandse bank voor haar klanten
organiseerde. Met een prikkelende
uitnodigingstekst: 'Stelt u zich eens
voor dat u tot uw 100ste verjaardag
in uw eigen huis kunt blijven
wonen. Wat hebt u dan nodig? Het
is goed om nu al na te denken over

later.'

Om de informatieve bijeenkomst
een bredere basis te geven werd
samenwerking gezocht met
verzekeraar - en Rabobankdochter
- Interpolis, vrijwilligersorganisatie
Vitis Welzijn en met advocaten- en
notariskantoor Westland Partners.
Ook de gemeente en de politie
waren met informatie aanwezig.

Gastheer en bankdirecteur Gerard
van Hoeven is vooraf licht verbaasd
als hem wordt gevraagd of zijn
bank de ouderen een beetje was
vergeten en nu weer heeft
herontdekt. ,,Totaal niet", klinkt het
resoluut. ,,Juist de afgelopen jaren
hebben we daar veel tijd en energie
in gestoken. En ook het beeld dat
je als oudere geen hypotheek meer
kunt krijgen, klopt niet." Volgens
Van Hoeven zijn de senioren
belangrijk, er zijn zelfs speciale
hypotheekpakketten. ,,En voor een
bank is een klant een klant."

Even later wijst hij de bezoekers op
het internet-platform
'IkWoonleefZorg'. Een digitale plek
waar allerlei tips worden gegeven
hoe mensen langer zelfstandig
kunnen blijven wonen. Aandacht
krijgt ook het vorige week
geïntroduceerde mobiele
bankkantoor, met pinautomaat en
spreekkamer, dat nu al langs de
verschillende Westlandse kernen
rijdt. ,,Wij willen daarbij meedenken
en meehelpen."

Daarna komen de specialisten aan
bod. Van de bank, die inderdaad
wijzen op speciale hypothecaire
mogelijkheden, op de handige
CardPuller bij het pinnen en de
grotere 'reader' voor bij het internet
bankieren. De bank geeft daarin
speciale cursussen voor senioren.

Levenstestament

Ook de verzekeringsmannen
komen met veel praktische
adviezen en dat geldt eveneens

voor de kandidaat-notaris, die
onder meer een levenstestament
adviseert, ook al, zoals ze toelicht,
,,omdat de bankmachtiging niet
meer geldt na uw overlijden en uw
rekening dan direct wordt
afgesloten."

Dan zijn er nog twee adviseurs van
Vitis Welzijn, die vertellen over de
Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo), Tafeltje-dek-
je (maaltijden aan huis bezorgd) en
over de Westlandse huizentest, die,
al dan niet samen met de
Wooncoach, kan worden ingevuld.
Zij geven tot slot een breed advies
om over deze zaken al rond je
zestigste na te gaan denken. ,,Dan
kun je nog veel regelen," besluiten
zij.

De sprekers, met voor sommige
aanwezigen wel veel informatie,
worden afgewisseld met zang en
pianospel van het Westlandse
Theater in Feite. Met speciaal
geschreven liederen van Aart van
den Berg. Met mooie zinnen als 'Je
wordt ouder, ooit oud' en 'Bejaard,
versleten en belegen'.

Na afloop is er dan een ontspannen
informatiemarkt, met folders,
gesprekken, gimmicks, ook
drankjes en Westlandse hapjes.
,,Een leerzame avond," zegt een
vertrekkende bezoeker tegen
bekenden. ,,En ik heb nu ook het
World Horti Center voor het eerst
van binnen gezien. Mooi hoor."
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