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van de gemeenten in Overijssel

Ûïfrllod PI)

MO

- 6 NRT 2013
ľC w
A T B si uk ~ Ţñ-ōŗŵ:

BelangenOrganisatiesOverijssel
is een samenwerkingsverband
van Overijssel Platform VG,

Datum:
Kenmerk:
Betreft:

5 maart 2013
U28.2013
nota "Preventief Ouderenbeleid

Platform Mantelzorg Overijssel,
SENtrum O uderen en
Zorgbelang Overijssel.

Geachte leden van de Raad,
De Stichting Senioren Organisaties Overijssel (SENtrum) maakt zich ernstig zorgen over de wijze
waarop in ons land de vergrijzing van onze bevolking wordt benaderd. Overheden op alle niveaus
verzinnen maatregelen om de kosten van de zorg te beperken waarbij het accent ligt op het
verkleinen van de pakketten, het uitkleden van voorzieningen en het steeds meer voor eigen
rekening van de burgers brengen van noodzakelijke zorg. Door deze benadering ontstaat veel
onzekerheid en stress bij onze burgers met alle gevolgen van dien. Wij zijn van mening dat het roer
om moet; preventie zou prioriteit moeten krijgen. Als overheden en belangenorganisaties zich
richten op het bevorderen van zelfredzaamheid, eigen kracht van senioren en daartoe gericht beleid
ontwikkelen, dan zijn mensen beter in staat langer voor zichzelf te zorgen, langer zelfstandig thuis te
blijven wonen met een geringer beroep op dure voorzieningen. Om dit onder de aandacht te
brengen presenteren wij u hierbij onze nota "Preventief Ouderenbeleid". Wij verzoeken u terdege
kennis te nemen van de inhoud van deze nota en uw beleid daarop aan te passen.
Om in de provincie Overijssel dit preventief ouderenbeleid beter te kunnen propageren, begeleiden
en ondersteunen, heeft het bestuur van SENtrum besloten SENtrum uit te bouwen tot een
Overijsselse Seniorenadviesraad. Daartoe zullen contacten worden gelegd met deskundigen op alle
relevante beleidsterreinen. Deze raad stelt zich ten doel overheden, instellingen voor zorg en welzijn,
belangenorganisaties, e.d. gevraagd en ongevraagd te adviseren. Lopende trajecten, zoals de
belastinginvulhulp, vrijwillige ouderenadvisering, het werven en ondersteunen van vrijwilligers en
mantelzorgers, de informatieve Senioren Overijssel krant, e.d. zullen worden versterkten uitgebreid.
Met name afdelingen van ouderenorganisaties, gemeentelijke Wmo-adviesraden, seniorenraden,
e.d. zullen vanuit deze organisatie kunnen worden ondersteund. Samen met Zorgbelang Overijssel
(ZBO) en Platform Mantelzorg Overijssel (PMO) hebben wij daartoe een uitvoeringsorganisatie, de
BelangenOrganisatiesOverijssel (BOO) in het leven geroepen waarin onze professionals zijn
ondergebracht.
Op deze wijze hopen we dat de provincie Overijssel een nationaal en internationaal voorbeeld kan
worden voor adequaat ouderenbeleid zodat het denken in bedreigingen kan worden omgezet in het
benutten van kansen.
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Helaas heeft de provincie besloten de financiering van instellingen ten behoeve van de sociale
infrastructuur af te bouwen omdat het sociale domein door de provincie niet meer als kerntaak
wordt gezien. Vrijwel achteloos worden vele miljoenen gestoken in gebiedsontwikkeling en
infrastructuur terwijl de bijbehorende sociale infrastructuur wordt veronachtzaamd. Wij, als
maatschappelijke middenveldorganisaties, volledig gebaseerd op de inzet van vrijwilligers, betreuren
dit ten zeerste, immers het gaat toch primair om de leefbaarheid in onze steden en dorpen! Onze
plannen dragen daartoe in hoge mate bij, maar ze zijn niet uitvoerbaar zonder enige voorinvestering.
Het spreekwoord: "een spierinkje uitwerpen om een kabeljauw te vangen" geldt ook hier als
vanzelfsprekend. Wij pleiten dan ook voor een gezamenlijke aanpak van overheden en
maatschappelijke organisaties om effectief en efficiënt vorm te gaan geven aan preventief
ouderenbeleid. Incidentele ad hoc - projecten, zoals die hier en daar worden opgezet, zijn verspilling
van tijd, geld en energie. Alleen een gezamenlijke totaal aanpak zal tot het gewenste doel leiden.
Afsluitend verzoeken wij uw raad om mee te doen met onze voorstellen. Samen de schouders
eronder ten behoeve van een leefbare toekomst.
Wij zijn van plan om onze ideeën binnenkort in een startconferentie verder uit te werken.
Graag vernemen wij uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van SENtrum

De heer drs. J.R. Feenstra,
Directeur/bestuurder BelangenOrganisatiesOverijssel
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