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JAARVERSLAG 2014
1.
Algemeen
Stichting het COSBO bestaat uit:
- ANBO afdeling Rheden en Rozendaal
- KBO afdeling Rheden en Rozendaal
- PCOB Velp en Rozendaal
- PCOB Rheden – De Steeg
- PCOB Dieren
met een gezamenlijk ledenbestand van plm. 1900 ouderen.
2.
Doelstelling
Stichting COSBO stelt zich als doel de belangen van alle ouderen in de gemeenten Rheden
en Rozendaal optimaal te behartigen. Om dit doel te bereiken wil het een goede
samenwerking tot stand brengen en handhaven tussen de afdelingen van de bonden van
ouderen onderling en met andere belangenorganisaties werkzaam binnen de gemeenten, in
de regio en indien noodzakelijk ook daarbuiten.
Deze samenwerking is vooral gericht op het gemeenschappelijk optreden van de partners
t.o.v. derden in dit werkgebied en het gezamenlijk laten uitvoeren van nader overeen te
komen activiteiten van de partners, leden, respectievelijk de (individuele) ouderen in het
werkgebied. Dit gebeurt allemaal onder de uitdrukkelijke erkenning van elkaars
zelfstandigheid en met eerbiediging van elkaars beginselen.
3.
Samenstelling van het bestuur
Voorzitter:
Mw. R.N.J. Kamphuisen
Secretaris:
Mw. E.M. van den Eijnden-Bisterbosch
Penningmeester:
B. Veerbeek (tot 1.2)
J.A. van Egmond (vanaf 1.5)
Leden:
Mw. C.T. Alders (vanaf 21.10)
Mw. J. Bijl
Th. Houkes (vanaf 18.3)
A.J.H. Nijborg
H.F. de Lange
H. Otter (tevens afgevaardigd in projecten met gemeente inzake
wonen en Lid projectraad Mijn Huis, Mijn Toekomst)
4.
Vergaderingen
Het dagelijks bestuur kwam zeven maal bijeen, waarvan tweemaal plenair met de
afdelingsbesturen. Daarnaast werden meerdere informele DB- bijeenkomsten gehouden in
wisselende samenstelling. Tevens werd er gesproken over een moderniseringstraject van de
Cosbo (zie bij Tenslotte).
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5.

Contacten met derden

a.
Gemeente
- WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning )
De WMO-Raad is een onafhankelijk adviesorgaan, dat gevraagd en ongevraagd advies geeft
aan de gemeenten Rheden en Rozendaal over de vorming en uitvoering van het WMObeleid. Per 1 januari 2015 zal zij verder gaan als: ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN van de
gemeenten Rheden en Rozendaal.Tot het Sociaal Domein worden gerekend: de WMO, de
Participatiewet en de Jeugdwet. In verband hiermee zijn de Cliëntenraad en de WMO-raad
samengevoegd. Naast haar werkzaamheden voor dit overgangsproces heeft de raad ook
meerdere adviezen aan de gemeente uitgebracht (zie jaarverslag).
De voorzitter van het Cosbo heeft dit jaar een kennismakings/oriënteringsgesprek gehad met
de voorzitter, dhr. P.W. Manders.
- Platform Informele Zorg
Afgevaardigde: Mw. R. Kamphuisen.
Onderwerpen die aan de orde geweest zijn:
- Klachtenregeling - Armoede, m.n. schuldhulpverlening, minimabeleid en volksgezondheid
- Sociale Wijkteams - Ongewenste omgangsvormen - Vrijwilligersverzekering
- Proeftuinen/buurthulp - Mantelzorgondersteuning - Samenwerking professionals en
vrijwilligers - Positie cliënt - Gelrepas.
- Online Sociale Marktplaats
Totaal 11 bijeenkomsten
- Bijeenkomst Preventie Sociaal Domein (wethouder C. Pos)
Mw. R. Kamphuisen
Startnotitie, consultatie partijen uit het veld.
- Mijn Huis Mijn Toekomst (Opplusproject)
Afgevaardigde in de stuurgroep: mw. R. Kamphuisen
Afgevaardigde in de Projectgroep: dhr. H. Otter.
Het in 2013 opgestarte project tot het aanpassen van woningen van 55-plus huishoudens is
voortgezet. Eenvoudige voorzieningen om langer thuis te kunnen blijven wonen kunnen
worden aangevraagd. Een korting van 30% wordt verleend op het totaalbedrag tot een
maximum van € 650. De vrijwillige huisbezoekgroep en de VOA's die dat wilden hebben zich
na een opleiding hiervoor ingezet onder leiding van Mevr. Betty Scharten.
In de eerste helft van 2014 werd Velp Noord bezocht; 2000 huishoudens zijn aangeschreven
door de gemeente. Ruim 100 senioren hebben de twee informatiebijeenkomsten bezocht en
nog eens 40 een bijeenkomst in wijk Daalhuizen. 155 aanvragers zijn bezocht waaruit 129
aanvragen zijn voortgekomen. In september is men begonnen in Velp-Zuid. Van de 4000
aangeschrevenen 55-plus-huishoudens zijn in totaal 229 aanvragers bezocht, waar 155
aanvragen uitgekomen zijn. Financiën en Vivare waren nog wel eens een probleem. In een
paar gevallen is de gemeente via de WMO bijgesprongen en een tweede contact met Vivare
leverde soms ook wat op. Over het algemeen was de doelgroep zeer enthousiast.
- Woonvisie
De heer Henk Otter heeft in november namens het COSBO een symposium van de
gemeente in Dieren bezocht i.v.m. de nieuw op te stellen Woonvisie.
- Gesprek met de wethouder
Dit jaar heeft er i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen slechts één gesprek met de
wethouder plaatsgevonden in juni.
Onderwerpen:
- hernieuwde kennismaking plus relevante veranderingen
- ontwikkelingen VIVA, m.n. plaats ouderenwerk en takenpakket medewerkers
- informele zorg, o.a. toekomst dagbesteding, continuïteit van zorg, VOA-project,
Huisbezoekproject 70+, Het Gesprek, Plusbus, Armoedebeleid, Gelrepas.
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b.
VIVA RHEDEN - CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE INZET RHEDEN
- Het COSBO heeft tweemaal per jaar overleg met de ouderenadviseur van VIVA en onze
Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA's)
- De COSBO voorzitter bezoekt regelmatig de maandelijkse project Huisbezoek 70+
bijeenkomsten.
- Het COSBO organiseert samen met VIVA de jaarlijkse Dag voor de Ouderen, dit jaar op 1
oktober in Dieren met als thema “Oud…hoezo”.
- opstelling van een nieuw protocol declaraties voor de vrijwillige ouderenadviseurs
- Ook dit jaar geen gezamenlijke nieuwjaarsrecepties in Dieren, Rheden en Velp.
c.
N O R (Netwerk Ouderenzorg Rheden – Rozendaal – Doesburg)
Kerngroepafgevaardigde is mevrouw. R. Kamphuisen, projectgroep niet meer in functie.
Het NOR is het overlegorgaan voor gebruikers, gemeente, aanbieders van zorg, wonen en
welzijn en desgewenst andere relevante partijen.
Doel: Door samenwerken en informatie-uitwisseling tot een maximum resultaat te komen.
Aan de orde zijnde onderwerpen"
- WMO en de drie decentralisaties (WMO, Participatie en Jeugdzorg)
- Ketenzorg dementie
- Visiestuk Wonen, Welzijn, Zorg "Het Rhedens model in uitvoering".
Met de wethouder o.a.:
- De PGB's (persoonsgebonden budgetten).
- Positie van de mantelzorgers.
d.
Vervoer en Sport
De Plusbus heeft zich in 2014 spectaculair verder ontwikkeld als een niet weg te denken
voorziening. Het aantal ritten is toegenomen van plm. 4000 in 2013 naar plm. 7000 in 2014.
Het aantal passagiers met een handicap steeg van 560 naar 1300. Een van onze VOA's,
Willy Reinten, vertegenwoordigt het COSBO in de klankbordgroep alsmede ons bestuurslid
Janny Bijl. Na het vertrek van Ben Veerbeek is de vacature in het bestuur nog niet vervuld.
Veilig verkeer Nederland organiseerde weer cursussen voor elektrische fietsen en voor
scootmobielen. Er is nog steeds een vacature voor een vertegenwoordiger bij Veilig Verkeer
Nederland. In samenwerking met Lomar Sportvilla, Dieren en Jagyba, Velp, is er een
aanbod gedaan tegen gereduceerde prijs voor een grote variatie van sporten die geschikt
zijn voor ouderen. Alle leden ontvingen dit aanbod met programma.
e. Leefstijlcoaches
In o.a. de gemeente Rheden zijn op initiatief van de provincie Gelderland leefstijlcoaches
actief. Ze hebben een achtergrond in sport en gezondheid. Zij kennen je huisarts,
fysiotherapeut en diëtist. Ook weten zij welke beweeg - en sportactiviteiten er in je wijk zijn.
Het COSBO heeft op verzoek van de gemeente een gesprek gehad met een van hen.
6.
VOA’s ( Vrijwillige Ouderen Adviseurs ) en Project Huisbezoek 70+
- Project VOA's
Eind 2014 beschikten we over 15 VOA,s en 26 huisbezoekers, de VOA’s nemen ook
grotendeels deel aan de huisbezoeken. De totale inzet in 2014 door de VOA's was 2021 uur.
- Project Het Gesprek (de zgn. keukentafelgesprekken)
Zes VOA's hebben in 2014 deelgenomen aan de tweewekelijkse bijeenkomsten met de
gemeente van Het Gesprek, totaal 22 bijeenkomsten plus twee extra
scholingsbijeenkomsten. Totale inzet: 516 uur.
- Opplusproject "Mijn Huis Mijn Toekomst"
In 2014 hebben dertien vrijwilligers, zowel huisbezoekconsulenten als VOA's het
Opplusproject uitgevoerd in Velp Noord en Velp Zuid. Buiten het bemensen van twee
informatiemarkten voor aanpassingen aan woningen om langer te kunnen blijven wonen
hebben de VOA's iedere geïnteresseerde een of tweemaal bezocht. 158 adressen in Noord,
237 adressen in Zuid. Totale inzet: 2281 uur.
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- Opplusproject voor beginnend dementerenden
Totale inzet: 118 uur.
DAG VAN DE OUDEREN
Zeven vrijwilligers hebben in 2014 de Dag van de Ouderen georganiseerd en uitgevoerd. De
dag heeft plaatsgevonden op 1 oktober met als onderwerp: Oud......hoezo? in de zaal van
Theotorne te Dieren met als spreker mevr. Prof. Dr. A. Maier, gerontoloog en de
theatervoorstelling "Bovenkamer"met discussie en vraagstelling na.
Totale inzet 485 uur en wederom enorme belangstelling.
7.
Belastinghulpen / adviseurs
Onze bonden hadden dit jaar in totaal 10 belastinghulpen ter beschikking voor leden van de
ouderenbonden (niet-leden worden eveneens geholpen mits zij lid worden van een van de
ouderenbonden). Zij zijn hiervoor speciaal opgeleid en krijgen jaarlijks bijscholing.
Zij helpen gemiddeld zo’n 20 tot 30 klanten per persoon. Deze service wordt op verzoek
verstrekt aan alle senioren met een AOW uitkering, eventueel met een klein aanvullend
pensioen, die zelf niet in staat zijn hun aangifte te verzorgen.
8.
Ouderen achter de PC
Senior Web heeft de werkzaamheden van het COSBO in deze geheel overgenomen.
Evenals voorgaande jaren organiseerde Senior Web diverse cursussen en workshops voor
senioren die kennis wilden verbeteren door het volgen van een herhalingscursus.
De cursussen werden gegeven en verzorgd in de bibliotheken in Dieren en Velp.
9. COSBO – Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief werd onder de leden van de ouderenbonden 4 x verspreid in de maanden
februari, juni/ juli, oktober en december.
Redactie en bezorging: Mw. R. Kamphuisen, mw. E. van den Eijnden en vertegenwoordigers
van de bonden.
Er werden voor de leden van de ouderenbonden steeds 1760 exemplaren gedrukt en
bezorgd op de verschillende distributieadressen en vervolgens verspreid door een groot
aantal vrijwilligers. Ook digitaal wordt de Nieuwsbrief verzonden naar tal van
geïnteresseerden en belanghebbenden zoals politieke partijen, gemeentelijke afdelingen en
diverse organisaties en personen.
10. Politiek Manifest
Het Cosbobestuur heeft in 2014 het door een voorbereidingscommissie opgesteld politiek
manifest goedgekeurd en toegezonden aan alle politieke partijen in de gemeenten Rheden
en Rozendaal. Er is hen gevraagd bij de opstelling van de verkiezingsprogramma's rekening
te houden met dit Politiek Manifest. De voorbereidingscommissie bestond uit de heren H. de
Lange, W. van Giessen, H. Otter, mevr. Bijl en mevr. Kamphuisen. Vanuit de gemeente en
de politieke partijen is positief gereageerd op het meedenken van de Cosbo bij het
gemeentelijk ouderenbeleid.
Tenslotte
Het Cosbo heeft besloten een moderniseringstraject in te gaan. Een deel van het bestuur is
nodig aan verjonging toe, een aantal leden heeft al te lang de kar getrokken, het is moeilijk
opvolging te vinden en de taken wat evenrediger te verdelen. We hebben in het verleden al
meerdere pogingen daartoe gedaan hier verandering in te brengen, maar dat is helaas niet
gelukt. Een extern adviesbureau heeft in 2014 opdracht gekregen tot het voeren van
gesprekken met de gemeente en de diverse ouderenbonden in onze gemeente en zal in
2015 een rapport met aanbevelingen opstellen.
Maart 2015
Rosemarie Kamphuisen, voorzitter.
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