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Platform feestelijk gelanceerd
In een feestelijke en goedbezochte bijeenkomst is
vorige week woensdag 14
november het Platform Wageningse Ouderen gelanceerd. De lancering werd
opgeluisterd met de actieve
aanwezigheid van een panel van gemeenteraadsleden van vijf fracties, en
twee wethouders. Burgemeester Geert van Rumund
verrichtte de symbolische
lancering. Daarna formuleerden de deelnemers wat
zij bij het Platform willen
halen en wat zij er zelf willen inbrengen.
Getuige van de feestelijke
lancering waren, behalve
de politici, enkele oudbestuursleden en verder
vooral mensen van de organisaties waarmee het Platform, net als zijn voorganger
CSWO, zo graag samenwerking zoekt. Dat is een uiterst
gevarieerd gezelschap, van
Cliëntenraad tot Voedselbank, van Solidez tot bblthk,
en natuurlijk de bestuursleden van Senioren Wageningen en KBO-PCOB, de twee
ouderenorganisaties die het
Platform tot nu toe schragen. Het gezelschap van
zo’n zestig mensen had een

Bij de feestelijke lancering van het Platform Wageningse Ouderen waren organisaties genodigd waarmee het Platform graag samenwerking zoekt: samen staan we sterker.
foto B. Hermansz

hoog ons-kent-onsgehalte en
vulde de zaal van Speeltuin
Tuindorp met gemak.
In zijn inleiding schetste
Platformvoorzitter Martin
Keijbets de weg die in 25 jaar
is afgelegd om tot het Plat-

form te komen. In 1982 ontstond CSWO, het Coördinatieorgaan Samenwerkende
Wageningse Ouderenorganisaties, als de instantie die
de gemeente kon aanspreken als ze de Wageningse se-

Een platform voor ouderen

Participatie?

Platformvoorzitter Martin Keijbets (links) en burgemeester Geert van Rumund bij de lancering van
het Platform Wageningse Ouderen op 14 november. foto B. Hermansz

Wageningen heeft 6500 inwoners ouder dan 55 jaar,
en 5000 ouder dan 65. Deze
aantallen zullen in de komende jaren toenemen.
Men blijft langer vitaal - 70
is het nieuwe 50. Keerzijde
is dat men ook langer mag/
moet werken voordat een
volledig AOW-recht is opgebouwd.
De kracht van de sterke
schouders wordt wel steeds
meer op de proef gesteld.
Door veranderd beleid (lees:
bezuinigingen) vindt een senior zich steeds vaker in de
rol van oppas voor kleinkinderen, mantelzorger voor
ouders of partner, of als invaller voor niet beschikbare
professionals. Hoeveel organisaties draaien wel niet op
de inzet van oudere vrijwilligers?
Senioren zijn net zo divers
als de rest van de bevolking qua politieke keuzes,
geslacht, afkomst, opleiding, voorkeuren, kleur

ogen, en nog veel meer. Het
gegeven dat men behoort
tot de groep van de oudere
stadsbewoners roept niet
direct een clubgevoel op.
Men noemt liever waarmee
men nu druk is, of wat men
vroeger deed. Toch hebben Wageningse senioren
gemeenschappelijke belangen. Naarmate de leeftijd
stijgt veranderen wensen en
behoeftes, qua huisvesting,
thuiszorg en voorzieningen
(Wmo),
toegankelijkheid,
vervoer, servicepunten in de
stad, veiligheid, langdurige
zorg. Deze zaken worden
vaak lokaal gestuurd. Decentralisatie van overheidstaken heeft de gemeente
meer verantwoordelijkheid
gebracht, maar ook eigen
beleidsruimte, met name op
het gebied van zorg en welzijn. De gemeente kan dus
keuzes maken tussen alternatieve oplossingen. En de
burger kan invloed uitoefenen op die keuzes, en terugkoppeling geven hoe ze in

nioren wilde bereiken. Met
het uitdunnen van de toen
nog drie ouderenbonden in
aantal en omvang ontstond
de behoefte aan een andere
structuur. Dat werd het Platform Wageningse Ouderen,

een samenwerkingsverband
voor alle op ouderen betrokken vrijwilligersorganisaties, om samen een vuist te
maken.
Gespreksleider Gerrit Dijkerman van Spectrum,
een adviesorganisatie op
het sociale terrein, ondervroeg vervolgens de vijf
gemeenteraadsleden
over
drie stellingen, waarbij ook
inbreng vanuit de zaal werd
gestimuleerd. Die kwam
er overvloedig, al werd het
nergens stekelig. Opmerkelijk was dat het Startpunt
nogal fundamentele kritiek
kreeg, maar er was niemand
van het Startpunt om te reageren. Opmerkelijk ook dat
meermalen werd bepleit dat
zorgaanbieders beter naar
zorgvragers moeten luisteren.
Als afsluiting schreven de
deelnemers op wat zij van
het Platform willen. Dat
leverde een uitdagende en
soms verrassende waslijst
op. Aan het Platform de
grootse taak om als samenwerkingsverband met al die
vrijwilligersorganisaties
aan de slag te gaan en vanuit
de stimulerende atmosfeer
van de lancering zijn ambities waar te maken. (JM)

de praktijk uitpakken.
Iedereen kan en mag de
stem laten horen. Maar de
individuele stem komt misschien niet boven achtergrondlawaai uit. Vakbonden
en politieke partijen kunnen een krachtiger geluid laten horen, maar willen niet
gezien worden als een soort
50-plus; de praktijk leert dat
de afstand tot deze organisaties groter wordt naarmate
men verder de AOW-leeftijd
gepasseerd is.
Voor een krachtiger stem is
het Platform Wageningse
Ouderen in het leven geroepen. Vrijwilligersorganisaties die met en voor ouderen
werken vormen het Platform
en maken het, vanuit een
gedeelde ervaring en vanuit een gezamenlijk belang,
tot een klankbord waarmee
invloed - desnoods pressie –
kan worden uitgeoefend op
de gemeente en op andere
instanties bij de invulling
en uitvoering van beleid op
plaatselijk niveau. (PvG)

In 2013 constateerde de
kersverse koning in opdracht van een VVD-PvdAkabinet dat de verzorgingsstaat plaats maakte voor een
‘participatiesamenleving’.
Oorzaken, aldus de majesteit
in de Troonrede: het mondiger en zelfstandiger worden
van burgers, en de noodzaak
het overheidstekort terug te
dringen. Er werd dus bezuinigd en de door de overheid
georganiseerde solidariteit
van de verzorgingsstaat
kwam bij het grof vuil terecht.
De bezuinigingen kwamen
bij de gemeenten op het
bordje. Wageningen begon
een beleid van burgerparticipatie dat ‘cocreatie’ werd
genoemd. Daarmee laat de
overheid burgers meepraten
over zaken waar ze volksvertegenwoordigers
voor
hadden gekozen. ‘Samen
Wageningen’ werd dit beleid
in onvervalst newspeak genoemd. De bittere bezuinigingspil werd verguld met de

lokroep dat iedereen mocht
meepraten. Dat was niet zo.
Bijna vanaf het begin van
Samen Wageningen bepaalden de zorgprofessionals de
discussies en de uitkomsten.
Ook nu SamenWageningen
als ‘Welsaam’ echt aan het
werk is, wordt de burgerparticipatie niet vergeten:
er zijn ontwikkeltafels waar
inwoners kunnen meepraten over het beleid. Helaas is
het vooralsnog onduidelijk
wie verantwoordelijk is voor
de ontwikkeltafels, zodat al
die
vrijwilligersorganisaties, die dolgraag willen participeren en dat vaak allang
deden, zich met een kluitje
in het riet terugvinden.
Daaronder het Platform Wageningse Ouderen. Maar
hoewel het de vraag is of dit
werkelijk participatie is of
gewoon jaren-tachtigbeleid,
begint het Platform waar het
hoort: als initiatief van burgers die al actief waren voordat dat hogerhand ‘cocreatie’
verordonneerde. (JM)

Het Platform
Volgens Wikipedia is een
platform ‘een organisatie
waarin men samenwerking
en overleg tussen verschillende groeperingen tot stand
brengt, bijvoorbeeld om
nieuw beleid te formuleren
of invloed uit te oefenen op
het gedrag van een bepaald
bestuur of om kennis op een
bepaald gebied te bundelen.’
En dat is nou precies wat het
Platform Wageningse Ouderen van plan is.
De voorganger van het Platform, CSWO, had weliswaar
dezelfde functie, maar was
een koepel van de nog maar
twee in onze stad actieve

ouderenbonden met rond de
750 leden. Wageningen telt
veel meer senioren, maar
liefst 6000, een aantal dat
door de vergrijzing alleen
maar toe zal nemen.
Wij ouderen zijn een mondige groep inwoners van deze
stad die hun stem willen
laten horen: opkomen voor
de belangen van alle senioren, ook van diegenen die
misschien niet zo gewend of
in staat zijn om dat te doen.
Een krachtenbundeling van
organisaties en groepen die
zich daarvoor inzetten is
hard nodig. (Martin Keijbets)

Goed nieuws
Deze pagina is gevuld met
goed nieuws: het Platform
Wageningse Ouderen zet
zich in voor het welbevinden van de Wageningse
ouderen, samen met allerlei groepen die hetzelfde
beogen. Niet dat ouderen
geen oog hebben voor de
noden en zorgen van de
andere Wageningers: ze
zitten met hen onder de
breed over Wageningen
uitgespreide paraplu van
Samen Wageningen. Onze
stad is voor het SamenWageningenproces door Sociaal Werk Nederland uitgeroepen tot Gouden Sociale
Gemeente. Dat moet echter nog wel waargemaakt
worden. Plannen en voornemens zien er prima uit,
maar voor de gouden plak
van de goede uitwerking
daarvan moet nog heel
veel gebeuren.
Een paraplu geeft je het
idee: het zit wel goed, ik
wacht wel af, hoef zelf
niks te doen. Maar samen
betekent dat ieder daar
naar vermogen een taak in
heeft. Niet alleen de groepen en verenigingen waar
ouderen zich bij hebben
aangesloten, maar elke individuele oudere. En ja, er
zijn ouderen die dat echt
niet meer op kunnen brengen. Die alleen maar zorg
nodig hebben en die die
zorg dus ook verdienen.
Maar een grote groep ouderen kan ondanks pijntjes en ongemakken nog
heel veel zelf ondernemen.
Ik daag u uit: maak plannen. Organiseer een koffieochtend bij je thuis, of bij
mooi weer een picknick in
het park. Mond-tot-mond
reclame, Niet kijken naar
beperkingen, maar naar
mogelijkheden. Sta open
voor nieuwe contacten,
breid je netwerk uit. Houd
in de gaten wie je opeens
mist: bezoek elkaar. Houd
samen die paraplu omhoog. Ga voor de gouden
plak! (WH)
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