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ALGEMEEN
Het CSWO heeft ook in 2014 de aan haar toegekende gemeentelijke subsidie
besteed aan activiteiten welke het belang van de doelgroep senioren in
Wageningen dienen en tevens de deelname van het vertegenwoordigend kader
van de ANBO, KBO en PCOB aan de ontwikkeling van het gemeentelijk beleid
waar maakt.
Uit dit verslag wordt duidelijk dat de focus van het CSWO op een actieve wijze
is gericht op de positie en de mogelijkheden van de senioren in onze stad. De
toename van het aantal senioren is ook in Wageningen een feit. Ook een feit is
dat die senioren zich in toenemende mate zelfstandig gedragen en de ambitie
hebben dat zo lang mogelijk vol te houden.
Tegelijk is het besef aanwezig dat aan die ambitie op enig moment beperkingen
zullen worden gesteld; een natuurlijk gegeven.
Hoe daar mee om te gaan is ook voor het CSWO een fascinerende opgave.
Daarbij willen we in toenemende mate alle senioren tot onze doelgroep
rekenen.
In 2015 zullen we daar verder invulling aan geven.
Een ander aspect van dit verslag betreft de deelname van het CSWO aan de
voorbereiding van het gemeentelijk beleid in het kader van de decentralisatie
van de verantwoordelijkheden van de rijksoverheid naar de gemeenten.
De ambitie van het gemeentebestuur bij de aanzet tot deze operatie hebben we
gedeeld; reden om daar als CSWO in te participeren en daarbij de doelgroep
ouderen in het gelijknamige domein te vertegenwoordigen. De complexiteit van
de decentralisatie van maatschappelijke ondersteuning heeft tot gevolg gehad
dat alle betrokkenen in een ingewikkeld en tijdrovend proces van overleg en
afstemming werden getrokken. Met voldoening kunnen we constateren dat
Wageningen tijdig met de doelgroepen is gaan afstemmen en concreet beleid
per 1 januari 2015 heeft vormgegeven. De opening van het Startpunt is daarvan
een duidelijk signaal.
Maar het echte werk moet nog volgen, waarbij veel beroeps- en vrijwillige
medewerkers op de proef gesteld zullen worden; het doel is dat de van onze
inzet afhankelijke burgers met waardering op de nieuwe werkwijze kunnen
reageren en zich er goed bij voelen.
2015 en volgende jaren zijn ook voor de Wageningse senioren een
maatschappelijke uitdaging.

BELANGENBEHARTIGING
Het CSWO heeft in 2014 weer veelvuldig overlegd met aanbieders van zorg- en
welzijn, belangenorganisaties en individuele burgers bij de invulling van het
“Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2012 – 2015” en de
“Programmabegroting 2013 – 2016”. Daarbij werd veel aandacht besteed aan
de aanvaardbaarheid van beperking van uitgaven voor het zorg- en
welzijnsbeleid, vertaling van het beleid “Welzijn nieuwe stijl” naar praktische
uitwerkingen en was het CSWO zodoende actief betrokken bij het realiseren van
het nieuwe Wmo-beleid van de gemeente Wageningen voor de doelgroep t.w.
alle ouderen in Wageningen
Het CSWO, de oorspronkelijke initiatiefnemer voor het WMO-netwerk, heeft in
de verslagperiode één netwerkbijeenkomst gehouden. Hoofdpunt van de
informatieve bijeenkomst is een inleiding van en discussie met Mevrouw
Theune, Wethouder van de Gemeente Wageningen, portefeuillehouder Zorg en
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Welzijn over de (tussen)stand van zaken van de maatschappelijke
ondersteuning en van de verwachte gevolgen voor de diverse groepen burgers
van dit beleid in 2014 en vanaf 2015, zowel algemeen als lokaal, en haar visie
ter zake.
Deelnemers aan dit netwerk zijn de Gemeente Wageningen, Zorgbelang Veluwe,
Solidez, RIBW (regionale instellingen begeleid en beschermd wonen), Meldpunt
Vrijwilligerswerk, ANBO, KBO, PCOB, Unie van Vrijwilligers afd. Wageningen,
Woonzorghuis De Wijde Wereld/’s Heerenloo, Diaconaal Platform Wageningen,
Humanitas, MEE-Veluwe, Voedselbank, Nederlandse Rode Kruis, GroenLinks
Wageningen, Adviesraad WMO/WI en het CSWO. De belangrijkste onderwerpen
van dat overleg betreffen het “Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning
2012 – 2015”, de gevolgen van het overheidsbeleid, inclusief bezuinigingen en
de onderlinge afstemming van vraag en aanbod op het maatschappelijk lokaal
terrein.
Verder is het CSWO vertegenwoordigd in de Cliëntenraad Werk en Bijstand
Wageningen, in de gebruikersgroep Regiotaxi Vallei, in de werkgroep
Wageningen Toegankelijk, het Reizigers Panel RTG de Vallei en in het
provinciale en regionale verband van Samenwerkende Ouderenorganisaties
Gelderland (SBOG). Het CSWO is bovendien aangesloten bij Zorgbelang
Gelderland.
Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA)
Een drietal vrijwillige ouderenadviseurs uit het CSWO is actief als verlengstuk
van de beroeps ouderenadviseur (BOA). Ook in 2014 zijn ca. 175 ouderen door
hen bezocht en geholpen bij hun persoonlijke vragen en problemen rond wonen,
zorg en welzijn.
Wonen
In 2014 heeft geen overleg met de Woningstichting plaatsgevonden.

ACTIVITEITEN
De Wielewaag
Het CSWO heeft deelgenomen aan het overleg over de toekomst van het
dienstencentrum “De Wielewaag”. Helaas is het ondanks alle inspanningen toch
niet mogelijk gebleken dit belangrijke en centraal gelegen ontmoetingspunt
voor senioren definitief open te houden en werd het op 26 juni met een
‘uitzwaaiborrel’ gesloten.
Informatieblad SENIOR
Dit blad is in 2014 drie keer verschenen (maart, september en december). Veel
aandacht werd o.a. geschonken aan de te verwachten nieuwe ontwikkelingen in
de zorg, vrijwilligerswerk en de Leefbeurs. Dhr. Jan Mars is per 2014 eindredacteur van SENIOR. Het CSWO-bestuur bestudeert de vraag naar de
doelmatigheid van dit blad; exclusief voor CSWO-leden of voor alle Wageningse
senioren? Besloten werd in 2015 veranderingen door te voeren.
Rijvaardigheidstest
In 2014 is twee keer (april en oktober) een rijvaardigheidstest (BROEM-cursus)
georganiseerd. In totaal hebben 78 personen deelgenomen aan deze
opfriscursus (theorie en praktijk) voor autobestuurders. De gemeente
Wageningen schrijft potentiële kandidaten aan en het CSWO zorgt voor de
rijinstructeurs, opticien, audicien en hulp van vrijwilligers.
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Politiek debat
Voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart werd in
samenwerking met de bblthk op 6 maart weer een politiek debat tussen
lijsttrekkers c.q. vertegenwoordigers van alle plaatselijke politieke partijen
georganiseerd, dat werd bijgewoond door ca. 80 aanwezigen. In dit debat stond
het gemeentelijke ouderenbeleid centraal, m.n. de gedecentraliseerde zorg, de
ontkoppeling van wonen en zorg, de organisatie van de zorg en de
zorginstellingen. Ook de sluiting van de Wielewaag kreeg veel aandacht.

Foto B. Hermansz
Belastinginvulhulp
Het invullen van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting is voor veel ouderen
vaak te ingewikkeld en bovendien hebben ze niet allemaal een computer of
missen de vaardigheid om er mee te werken. Met negen belastinginvulhulpen
van het CSWO, die jaarlijks door de belastingdienst worden bijgeschoold,
konden in 2014 hulpvragers geholpen worden om de aangifte digitaal te
verzorgen. Daarnaast controleren de invulhulpen jaarlijks de juiste hoogte van
de zorg- en huurtoeslagen en ondersteunen de cliënten bij de contacten en
correspondentie met de Belastingdienst.
In totaal werd door 328 hulpvragers gezamenlijk € 53271,00 aan belasting
betaald en werd € 92577,00 terug ontvangen.
Ondersteuning computergebruik
Niet alleen de belastingdienst en de banken, maar ook de meeste instanties en
bedrijven gaan er van uit dat iedereen digitaal onderlegd is, kan mailen en
internetten. Voor veel senioren is dit nog steeds niet vanzelfsprekend. Het
CSWO maakt het voor ouderen al vele jaren mogelijk elke vrijdagmiddag in de
bblthk hun computervaardigheden te oefenen en schakelt daarvoor vrijwilligers
van de ouderenorganisaties in om te helpen bij problemen.

RECREATIEVE ACTIVITEITEN
Het CSWO zet zich ook in voor alle Wageningse senioren met recreatieve
activiteiten, die mede de bevordering van sociale contacten en het voorkomen
van isolement tot doel hebben. We noemen:
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- Bevrijdingsfestival
Ook in 2014 heeft het CSWO in samenwerking met het 4/5-mei comité en
Solidez/de Wielewaag zich ingezet voor het welslagen van de viering op het
50+-plein aan de Gerdesstraat. Het CSWO zet hiervoor een groot aantal
vrijwilligers in voor sfeerbeheer en veiligheid.
Op 7 juli heeft het CSWO deelgenomen aan de brainstorm-bijeenkomst van de
gemeente Wageningen over “Wageningen, Stad der Bevrijding”.
- ’10 jaar onderzoek stations in Gelderland’
CSWO-bestuursleden mw. Annie Slaa-de Jong en dhr. Guus Latuasan hebben op
verzoek van de SBOG (Samenwerkende Bonden voor Ouderen in Gelderland)
indertijd deelgenomen aan een onderzoek van de stations van de Valleilijn
(Connexxion). De SBOG onderzoekt al jaren de toegankelijkheid van Gelderse
stations voor oudere en minder valide reizigers. Sinds 2004 zijn er vijf
rapporten gepubliceerd. Dit heugelijke feit werd donderdag 30 oktober gevierd
met de bijeenkomst ’10 jaar station onderzoek door de SBOG’. Naast
vrijwilligers van de SBOG waren hier ook vertegenwoordigers van ProRail en NS
aanwezig, evenals de oud-gedeputeerde van Gelderland, mw. Van Haaren.
Het resultaat mag aanzienlijk genoemd worden: ongeveer de helft van de door
de SBOG aangedragen verbeterpunten zijn inmiddels, onder andere door
overleg met NS, ProRail en gemeenten, gerealiseerd!
ProRail verklaarde blij te zijn met de activiteiten van de SBOG omdat deze voor
ProRail zeer waardevolle informatie oplevert. Ook de samenwerking tussen
SBOG en NS heeft voor beide partijen voordelige uitkomsten.
- Leefbeurs
Op 3 oktober 2014 werd in schouwburg Junushoff voor de derde keer een grote
Leefbeurs voor ‘senioren van nu en morgen’ gehouden. Deze beurs werd
geopend door wethouder Lara de Brito, die zeer enthousiast was over het grote
aanbod op het gebied van welzijn, wonen en zorg aan de vooravond van
ingrijpende veranderingen in de zorg. Circa 70 organisaties en instellingen
presenteerden hun doelstellingen en activiteiten. De Leefbeurs werd bezocht
door ruim 1.000 geïnteresseerden.

- Dagtocht
Op 7 mei werd weer de jaarlijkse CSWO-dagtocht georganiseerd. Deelname staat open
voor alle Wageningse senioren. Dit jaar ging de reis met een volle bus (64 deelnemers)
naar Giethoorn.
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- Fitness
In 2009 werd samenwerking aangegaan met sportcentrum De Plataan,
waardoor senioren kunnen sporten tegen sterk gereduceerde prijs. De
samenwerking is ook in het verslagjaar tot wederzijds genoegen voortgezet.
De Plataan biedt senioren nieuwe inspirerende activiteiten die een actieve en
gezonde levensstijl mee helpen bevorderen.
- Besturendag
Teneinde de onderlinge band tussen de bestuursleden van de drie
samenwerkende bonden (ANBO, KBO en PCOB) te versterken werd ook in 2015
weer een gezamenlijke activiteit georganiseerd. Dit keer werd na een
geanimeerd koffiepraatje en een lunch midgetgolf gespeeld op het sportterrein
De Bongerd.

- CSWO 50+ Bios
Op 20 november 2014 werd in een feestelijke filmvoorstelling het 10-jarig
jubileum van de CSWO 50+ Bios gevierd. Deze filmvoorstellingen in het
Heerenstraattheater mogen zich steeds in een grote belangstelling verheugen.
In 2014 werden 8 vrijwel uitverkochte 50+-filmvoorstellingen gehouden met
581 bezoekers. Senioren betalen hier een sterk gereduceerde prijs, € 7,-(incl.
koffie/thee en cake). De kaartverkoop geschiedde het eerste halfjaar bij de
infobalie van de Wielewaag en na de sluiting van de Wielewaag aan de kassa
van het Heerenstraattheater.

Feiten en cijfers
Overleg extern
Datum
05-02-2014
Meerdere
bijeenkomsten
Meerdere
bijeenkomsten
Meerdere
vergaderingen

Gesprekspartner
Wmo-netwerk +
wethouder mw. Theune
Gemeente Wageningen +
Betrokken instellingen en
organisaties
Gemeente Wageningen +
Betrokken instellingen en
organisaties
RSBO-West Veluwe Vallei
(samenwerkende
ouderenorganisaties)

Onderwerp
0.a. Toekomstig Wmo-beleid
Samen Redzaam/Wmo-beleid
Domein Ouderen/Wmo-beleid
o.a. ziekenhuis Gelderse Vallei
Seniorvriendelijk
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Activiteiten in 2014
Datum
Najaar
voorjaar
april en
oktober
06-03
05-05
07-05
03-10
8x
10-09
2014

Actie
Deelname belastinghulpen
aan opfriscursus
Belastinghulp aan senioren
2x BROEM-cursus
Politiek debat ivm
gemeenteraadsverkiezingen
Bevrijdingsfestival
Dagtocht CSWO naar
Giethoorn
Leefbeurs in Junushoff
CSWO 50+ Bios in
Heerenstraattheater
CSWO besturendag
Vrijwillige
Ouderenadviseurs

SBOG ism Belastingdienst
385 personen
Rijvaardigheidstest senioren
78 deelnemers
ca. 80 bezoekers
CSWO-vrijwilligers op 50+ plein
Gerdesstraat
Wageningse senioren, 64 deelnemers
> 1.000 bezoekers
581 bezoekers
Sportcentrum De Bongerd
Ca. 175 bezoeken

Interne zaken (deelname, representatie)
Het bestuur van het CSWO vergaderde 8 x en hield twee Algemene
Ledenvergaderingen voor de bestuursleden van ANBO, KBO en PCOB. 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
05-01

Activiteit
Nieuwjaarsbijeenkomst

20-05

Afscheidsreceptie
wethouders Theune en
Hoefsloot
Algemene
Ledenvergadering CSWO

09-04
en
12-11
22-09

Opening Odensehuis

Organisatie
Gemeente
Wageningen
Gemeente
Wageningen

Deelnemers
CSWO-bestuursleden

CSWO

Bestuursleden van
ANBO, KBO, PCOB

CSWO-bestuursleden

CSWO-bestuurslid

Samenstelling bestuur en taken:
- Rinus Tazelaar
(onafhankelijke voorzitter)
- Ben Brouwer
(voorzitter ANBO)
- Martin Keijbets (voorzitter KBO)
- Annie Slaa
(namens PCOB en secretaris a.i.)
- Guus Latuasan
(onafhankelijk penningmeester)
Vanaf september 2014 nemen ook Pieter van Ginneken (ANBO) en Will
Hermanussen (KBO) deel aan de bestuursvergaderingen.
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