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INLEIDING
In 2011 stonden de gevolgen voor het welzijn van senioren van bezuinigingen en
overheveling van centrale overheidstaken naar de gemeenten als belangrijkste en
actuele onderwerpen op de agenda van het CSWO.
De huidige regering staat voor de opgaaf om enerzijds een acceptabele vorm van een
verzorgingsstaat, voldoende economische vernieuwing en werkgelegenheid in stand te
houden, anderzijds vragen de financiële perikelen om een behoedzaam, op de toekomst
gericht en sober beleid. Overheveling van regeringstaken naar de gemeente en meer
eigen verantwoordelijkheid voor de burger worden naast forse bezuinigingen gezien als
oplossing van de problematiek op centraal niveau. Dat ook de senioren hiervan de
gevolgen zullen ondervinden, is buiten kijf.
In 2011 is duidelijk geworden dat de beoogde welvaartsvaste positie van senioren niet
meer houdbaar is. Dat komt niet alleen tot uitdrukking in de verhoging van
verzekeringspremies en eigen bijdragen en vermindering van fiscale compensaties. Ook
de pensioenen houden allang geen gelijke tred meer met de inflatie.
“Zelfredzaamheid voor eigen rekening” is inmiddels het beeldmerk geworden van deze
ontwikkeling. Alle reden dus voor het CSWO om de vinger aan de pols te houden en
goede en effectieve contacten met gemeente en relevante organisaties te onderhouden.
Belangenbehartiging
CSWO heeft in 2011 aandacht gevraagd en gekregen voor het toenemend wantrouwen
jegens deskundigheid en de daarmee onbedwingbare neiging van onze overheid de
kwaliteit van de ingekochte diensten te waarborgen met een stelsel van certificering van
instellingen en personen, schriftelijke vastlegging van prestaties en uitgebreide
rapportages. CSWO is van mening dat de verhouding tussen daadwerkelijke
dienstverlening en administratieve last scheef is gegroeid. Nu is het zaak om onze
overheden er toe te bewegen de overheidssturing meer te baseren op vertrouwen in
deskundigheid en het creëren van speelruimte voor creatieve en innovatieve
ontwikkelingen. De managementcultuur moet volgens het CSWO worden omgebogen
naar een “ambachtelijke” cultuur.
Het overleg met de wethouder voor Sport, zorg en welzijn (i.c. het Maatschappelijke
Ondersteuning(MO)-beleid) en de wethouder voor Ruimte, wonen en bereikbaarheid,
heeft in goede harmonie plaats gevonden. CSWO heeft daarbij aandacht en actie
gevraagd voor de gevolgen van de voorgenomen overheveling van AWBZ taken naar het
MO-beleidsveld, de bezuinigingen op de maatschappelijke ondersteuning, de effecten van
teruglopende provinciale subsidiering van de regiotaxi en de aanbestedingsprocedure, de
huisvestingsproblematiek in verband met de ingevoerde inkomensgrens voor huurders,
de “scheefstand”in de huursector en het ontbreken van voldoende alternatieven voor
passende huisvesting voor senioren, de ontwikkeling van de woonzorgzone en de
handhaving van de woonkeur (levensloopbestendig bouwen).
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Het halfjaarlijks overleg met Welvada/Solidez, Opella en Vilente zorgde ervoor dat we
steeds tijdig op de hoogte waren van ontwikkelingen in welzijns- en zorgsector en onze
bedenkingen over o.a. de kwaliteit van zorg, uitblijven van een nieuw Rustenburg,
bereikbaarheid en bezuinigingen konden delen. CSWO heeft indringend aandacht
gevraagd van deze instellingen voor de definiëring van hun kerntaken en
kerncompetenties. Ook is aandacht gevraagd voor een bezinning op de organisatie van
de in- en extramurale zorg met als doel de overhead zoveel als mogelijk terug te dringen
ten faveure van de omvang van daadwerkelijk aangeboden diensten en bevordering van
de beroepseer.
In het Wmo-netwerk vond nuttig overleg plaats met betrokken partijen. De CSWOvoorzitter is betrokken bij een werkgroep van belanghebbenden in de zorg.
De CSWO heeft 3 woonlobbyisten. De afgelopen jaren volgden ze meerdaagse trainingen
en werden met nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de landelijke ontwikkelingen
op het gebied van wonen voor ouderen. De begeleiding en informatievoorziening is
stilgelegd omdat hiervoor geen landelijke en provinciale subsidies meer worden verleend.
De woonlobbyisten hebben de SBOG bijeenkomst over verkeer, vervoer en wonen
bijgewoond en waren aanwezig op de domoticabeurs. Op die beurs werden de nieuwste
ontwikkelingen getoond op het gebied van detectietechnieken en slimme aanpassingen in
woningen waardoor ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
Overleg is gevoerd met het WAC (Wagenings Advies Commissie) en ervaring met diverse
vormen van aanpassen van de woning aan behoeften van ouderen, is in het regio overleg
“West Veluwe Vallei” uitgewisseld. Incidenteel werd deelgenomen aan het overleg van
het CSWO met de wethouder Ruimte, Wonen en Bereikbaarheid.
Op de “Dag van de ouderen” is informatie en voorlichting gegeven.
Het overleg met de Woonstichting Wageningen is ook dit jaar helaas niet van de grond
gekomen. Daarmee miskent de Woningstichting in feite nog steeds het nut en noodzaak
van overleg met CSWO.
De gebruikersgroep Regiotaxi Vallei, waarin het CSWO de senioren van Wageningen
vertegenwoordigt, heeft regelmatig overleg met provinciale medewerkers over
uitvoeringsaspecten van de regiotaxi, bezien vanuit de optiek van de cliënten.
Activiteiten
Rijvaardigheidstest
In 2011 werd tweemaal een rijvaardigheidstest (Broemcursus) en scootmobielcursus
georganiseerd worden. Hiervoor schreef de gemeente Wageningen potentiële kandidaten
aan en zorgde het CSWO voor de rijinstructeurs, opticien, audicien en begeleidende
vrijwilligers.
Vrijwillige ouderen adviseur
Het CSWO ondersteunt met drie Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA) het werk van de
Beroeps Ouderenadviseur van het Vitaliteitscentrum. In de loop van het verslagjaar is het
75+project gestart. De opzet van het project is om de ruim 1800 ouderen boven de 75
jaar te informeren over mogelijke voorzieningen en hen de mogelijkheid te bieden om
persoonlijke vragen aan de adviseur te stellen.
Belastinginvulhulp
Hoewel het aantal aftrekposten en daarmee teruggave van kosten m.b.t. de gezondheid
vooral voor senioren drastisch is beperkt, blijft het invullen van de jaarlijkse aangifte
vaak te ingewikkeld en velen hebben niet de beschikking over een computer. De
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belastinginvulhulpen, die jaarlijks worden bijgeschoold, stonden ook in 2011 weer voor
honderden ouderen klaar om de aangifte digitaal te verzorgen. Daarnaast controleren de
invulhulpen jaarlijks de juiste hoogte van de zorg- en huurtoeslagen.
Ondersteuning computergebruik
De belastingdienst en de banken, en inmiddels ook de meeste instanties en bedrijven,
gaan er steeds meer van uit dat het gebruik van e-mail en internet vanzelfsprekend is.
Maar voor veel senioren gaat dat echter (nog) niet op. Om de lacunes alsnog op te vullen
stelt het CSWO de leergierige senioren elke vrijdagmiddag in de gelegenheid om hun
computervaardigheden te vergroten. Deskundige vrijwilligers van de ouderenorganisaties
staan klaar in de bibliotheek om te helpen en eventueel problemen op te lossen.
5-meiplein
Het CSWO zet zich voor alle Wageningse senioren
om deelname aan maatschappelijke activiteiten
mogelijk te maken. Daarom draagt het CSWO elk
jaar in overleg met het 5-mei comité, bij aan
ondersteuning van het Vilente 50+plein in de
Gerdesstraat. Het daar gepresenteerde programma
trok met een veelheid aan muziekgroepen en
artiesten, met Wieteke van Dort als hoogtepunt,
zowel senioren als jongeren aan.
Film
De 9 filmvoorstellingen van de CSWO 50+ Bios in het Heerenstraattheater mochten zich
in 2011 verheugen in wisselende belangstelling.
Culturele middag
In oktober werd de culturele middag verzorgt door de theatergroep “Nocturne” uit
Nijmegen. Opgevoerd werd de musical “Let’s Amore”, een zoektocht naar een nieuwe
partner op leeftijd, die speels en indringend voor het voetlicht werd gebracht. De
belangstelling viel ten opzichte van vorige jaren iets tegen.
Dag van de ouderen
Op zaterdag 1 oktober werd in de Wielewaag en
de bibliotheek een informatiemarkt gehouden
voor senioren. Deze was georganiseerd door het
CSWO, de Bblthk en Welzijn Ouderen
Wageningen de Wielewaag. Centraal stonden
mogelijkheden om zolang mogelijk zelfstandig
te kunnen wonen in de de huidige en
toekomstige woning.
Medewerking werd verleend door het Knooppunt
van de gemeente Wageningen, de
ouderenadviseurs van het Vitaliteitscentrum, de
woonlobbyisten van het CSWO, Opella en de
Woningstichting. Bouwfonds Ontwikkeling, de
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Woningstichting, Idealis, Vestia, Opella, Roosebrink, Belmonte serviceflat, Sir 55 en
seniorenmakelaar Jacobsen gingen graag in op vragen over het aanbod van bestaande
woningen, woningen in aanbouw en nieuwbouwplannen voor sociale huurwoningen, vrije
sector woningen, koopwoningen en woningen met een zorgindicatie. Een voorlichtingsfilm
bracht de mogelijkheden voor woningaanpassing fraai in beeld.
De Woningstichting en Wageningen UR ondervroegen de bezoekers over hun
woonwensen en leefomgeving.
Cliëntenraad Werk en Bijstand
In deze raad is het “gezinsinkomen” een hot item geworden sinds het huishoudinkomen
bepalend is voor de hoogte van de bijstandsuitkering. Het CSWO onderschrijft het
tegengaan van misbruik, maar signaleert dat het vaak om complexe probleemgevallen
gaat.
Babbeltruc
In juli startte de gemeente in samenwerking met het CSWO de actie kierstandhouder. Dit
eenvoudig hulpmiddel houdt de deur op een kier en voorkomt dat ongenode gasten met
een smoes naar binnen komen. Om het gebruik te stimuleren stelde het Centrum van
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV) gratis 50 kierstandhouders beschikbaar. Bij
geïnteresseerden werd dit hulpmiddel eveneens gratis gemonteerd door CSWOvrijwilligers.
Fitness
In 2009 werd een samenwerking aangegaan met sportcentrum de Plataan. Senioren
kunnen daarom met belangrijke kortingen sporten. De samenwerking is in het
verslagjaar tot wederzijds genoegen voortgezet. De sterk op vernieuwing gerichte
Plataan bood voor senioren nieuwe activiteiten die een actieve en gezonde levensstijl
mee helpen bevorderen.
Dagtocht
De CSWO-dagtocht op 31 mei voerde naar Apeltern waar het gezelschap door
enthousiaste vrijwillige technici werd bijgepraat over de historie, gebruik, werking en
onderhoud van het stoomgemaal. Na de lunch in het restaurant “Moeke Mooren” werd
het gezelschap vergast op een rondvaart door natuurgebied “De Gouden Ham”. De
dagtocht eindigde omstreeks 17:00 op het busstation te Wageningen.
Besturendag
De leden van de besturen van ANBO, KBO en PCOB komen elk jaar bijeen om elkaar in
informele sfeer beter te leren kennen en waarderen. In dit verslagjaar werd de
zorgboerderij “De Hoge Born” bezocht en kon het gezelschap de praktijk van de
dagopvang van onder meer ouderen met eigen ogen waarnemen. Het gezelschap uitte
z’n bewondering en waardering voor de gang van zaken op deze zorgboerderij.

6

CSWO JAARVERSLAG 2011
Feiten en getallen
Overleg
Datum
27-01
26-05
28-04
28-07
26-09
19-12
20-04
07-12
26-04
29-11
19-01
06-04
05-10
12-01

Gesprekspartner
Weth. Uitdehaag
Weth. Uitdehaag
Weth. Efdé
Weth. Efdé
Weth. Efdé
Weth. Efdé
Opella
Opella
Vilente
Solidez/Vilente
WMO-netwerk
WMO-netwerk
WMO-netwerk
WAC

Onderwerp
Woonzorgzones, huurbeleid
Vervoer
wonen, ruimte en bereikbaarheid
Bezuinigingen Wmo, Knooppunt
Woonzorgzone, familieparticipatie
Administratieve lasten /kwaliteitborging
idem
Kerntaken nieuwe organisatie
PGB, Jeugd en Gezin, busvervoer
Dementie
Woonbeleid

Activiteiten
Datum
04/05-04
05-05
31-05
01-06
29-09
30-09
01-10
17/18-10
07-10

Activiteit
BROEM-cursus
Bevrijdingsfeest
Dagtocht
Dag van de ouderen
Vrijwilligersdag
Besturendag CSWO
Dag van de ouderen
BROEM-cursus
Toneelvoorstelling “Let’s amore”

Omschrijving
Rijvaardigheidstest senioren
Vilente 50+ plein
Land van Maas en Waal
Samenwerking met Bltk
Initiatief SBOG
Zorgboerderij “De Hoge Born”
Informatiemarkt over wonen in Wageningen
Rijvaardigheidstest senioren
Theatergroep Nocturne

Interne zaken (deelname, representatie)
Het bestuur van het CSWO belegde 10x een voorzittersoverleg en een Algemene
Ledenvergaderingen. Daarnaast was er geregeld ad hoc overleg en contact via mail en
telefoon. Op uitnodigingen voor openingen, presentaties, conferenties etc. werd voor
zover relevant, door een of meer bestuursleden acte de présence gegeven.
Datum
03-01
03-01
13-01

15-05

Activiteit
Nieuwjaarsbijeenkomst
Nieuwjaarsbijeenkomst
Aanbieding rapport NS-stations in
de Vallei aan prov. Gelderland
Deelname debat t.g.v. Provinciale
verkiezingen
Gem. Wageningen

27-05

ROCOV

29-09

SBOG vrijwilligersdag

08-02

Bijeenkomst overleg RSBO/WVV

24-05
11-10

Bijeenkomst overleg RSBO/WVV
Bijeenkomst overleg RSBO/WVV

11-02

Organisatie
Wageningen
Wageningen
SBOG

Deelnemers

Latuasan / Slaa

Verkeer/vervoer
Ronde Tafel Maatschappelijke
Opvang
Symposium invoering OVchipkaart
Studiedag “De waarde van
vrijwillige inzet”
Uitwisseling stand
van zaken per gemeente in de
regio West Veluwe vallei
idem
idem

Tazelaar / Brouwer
Tazelaar / Brouwer
Tazelaar / Brouwer
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Samenstelling bestuur en taken
Rinus Tazelaar
Ben Brouwer
Annie Slaa
Dethmer Boels
Leo Krapels
Guus Latuasan

(onafhankelijke voorzitter CSWO)
(voorzitter ANBO)
(voorzitter PCOB)
(voorzitter KBO)
(secretaris)
(penningmeester)

Redactie SENIOR Wageningen:
Dhr. J. H. (Jan) Lueks (ANBO)
Mw. W. (Wil) Hermanussen-Arts
Mw. E.P.M. (Lies) van Benthum (KBO)
Dhr. M.F. Tazelaar (CSWO)
Mw. A. (Annie) Slaa-de Jong (PCOB)
Woonlobbyisten:
Dhr. B.M. (Ben) Brouwer
Dhr. L.J.A. (Leo) Krapels
Dhr. S. (Steven) van der Veen
Wmo-netwerk:
Dhr. M.F. (Rinus) Tazelaar (voorzitter)
Cliëntenraad Werk en Inkomen
Mw. H. (Hilde) Mulder
Gebruikersgroep Regiotaxi:
Dhr. L.J.A. (Leo) Krapels
RSBO W.Veluwe/ Vallei:
Dhr. M.F. Tazelaar (voorzitter)
Dhr. B.M. (Ben) Brouwer
SBOG verkeer/vervoer:
Dhr. G.E. (Guus) Latuasan
Project Buurtbus:
L.J.A. (Leo) Krapels

8

