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Voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de Stichting LOIS. LOIS bestaat
al sinds 1999 en is een vrijwilligersorgaan, dat in het algemeen
gevormd wordt door en voor senioren(raden). LOIS richt zich op
zorg, welzijn en sociaaleconomie, maar ook op wonen,
woonomgeving, veiligheid en mobiliteit.
LOIS adviseerde in 2015 diverse Seniorenraden omtrent alle
beleidsaspecten, die het belang van senioren raakten en waarbij de
zorg voor en het welzijn van ouderen in een kwetsbare omgeving
centraal stonden.
Er werd gesproken met beleidsmakers van gemeenten en
vertegenwoordigers van de organisaties in het Sociaal Domein.
Daarnaast heeft LOIS eigen initiatieven t.b.v. ouderen ontwikkeld.
Doordat feitelijk het aantal Seniorenraden terugloopt loopt ook het
aantal donateurs van het LOIS terug. Daardoor eindigt het LOIS
reeds enkele jaren met een, zij het gelukkig beperkt, verlies. De
donateurbijdrage is in 2015 op het acceptabele bedrag van € 90,00
per jaar gebleven.

DOELSTELLING
Stichting LOIS is een ANBI organisatie en stelt zich ten doel:
 Ondersteuning bieden aan alle adviesorganen en individuen, die
gemeenten adviseren over ouderenbeleid;
 Het bevorderen van de kwaliteit van het ouderenbeleid en de
effectiviteit van de advisering;
 Active inzet van haar deskundige vrijwilligers die deze belangeloos
verrichten vanuit maatschappelijke betrokkenheid.

LOIS is een door de belastingdienst erkende algemeen nut
beogende instelling (ANBI).
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ALGEMEEN BESTUUR
Het Algemeen Bestuur van Stichting LOIS bestond op 31 december
2015 uit 7 leden: Baukje van Hes (secretariaat), Bram Strookman
(voorzitter), Gerard van der Meer, Gerrit de Klein (secretaris), Kees
Tilanus (oprichter) en Theo Fambach.
In 2015 zijn Bert Nijborg en Gerrie Overweel (als nieuwe
penningmeester) het Bestuur komen versterken.
In 2015 trad Jan Bosman af als penningmeester. Hij heeft vele jaren
het penningmeesterschap bekleed en als bestuurslid zich ingezet
voor LOIS. Het Bestuur heeft hem eind december hiervoor bedankt.
Jan Bosman werd als penningmeester opgevolgd door Gerrie
Overweel.
Kees Tilanus werd als secretaris opgevolgd door Gerrit de Klein.
Baukje van Hes bleef de verslaglegging van de bijeenkomsten
verzorgen.
Het LOIS Bestuur heeft in 2015 haar reguliere bestuursvergaderingen
gehouden op: 21 januari, 11 maart, 15 april, 27 mei, 1 juli, 26
augustus, 30 september, 11 november en 16 december 2015.
Piet Haring heeft in 2015 te kennen gegeven te willen stoppen als
vormgever van onze Nieuwsbrief. Het Bestuur heeft Luuk Boerman
bereid gevonden de taken voor opmaak en vormgeving over te
nemen. De redactie bleef in handen van het redactieteam van LOIS,
bestaande uit Bram Strookman, Kees Tilanus, Gerard van der Meer
en Theo Fambach.
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LOIS IN 2015
Ook voor LOIS was het jaar 2015 een jaar van veranderingen.
Onder het motto “Ouderen voor Ouderen” werkte LOIS in 2015 in
het belang van zijn donateurs:
 Nieuwsbrief, die zes keer verscheen, met informatie over
landelijke ontwikkelingen, achtergrondinformatie bij actuele
vraagstukken en informatie van donateurs over interessante
ontwikkelingen in hun gemeente, op het gebied van het Sociaal
Domein;
 Bijeenkomsten
en themadagen.
Dit jaar geen
landelijke
themadag maar
themamiddagen
in verschillende
regio’s in het
land.
Hier
werden actueel
onderwerpen
behandeld
en
ervaringen
uitgewisseld
met
andere
donateurs in de regio’s van Assen, Akersloot en Breda;
 Themabijeenkomsten, op verzoek van diverse adviesorganen,
een themamiddag over een door betrokkene aangegeven
onderwerp; o.a. werd bij Seniorenraad Gooise Meren een
themabijeenkomst gehouden over ‘Senioren in veilige handen’;
 Vraagbaak door middel van persoonlijke gesprekken, telefoon of
e-mail, o.a. met Regionaal Samenwerkende Ouderen Bonden
N.W. Overijssel en Seniorenraad Baarn;
 Website www.loisweb.nl. Naast informatie over onze organisatie
en de werkzaamheden van LOIS kunnen hier interessante links
worden gevonden en het Nieuwsbrievenarchief ingezien.
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INTRODUCTIECURSUS
LOIS ontwikkelde een integrale cursus ten behoeve van het
advieswerk door Seniorenraden, WMO Raden en Cliëntenraden.
Deze cursus is gericht op beginnende adviesorganen, maar kan
worden aangepast voor reeds langer bestaande adviesorganen.
Er zijn zes modulen, die ook als afzonderlijke thema’s gehanteerd
kunnen worden:
 verantwoordelijkheid van de gemeente voor ouderenbeleid;
 het gemeentelijk besluitvormingsproces;
 organisatie van beïnvloeding;
 stappenplan: hoe kom je tot beïnvloeding;
 netwerkvorming: samenwerking met anderen;
 effectief adviseren.

AANDACHTSPUNTEN
Naast de reguliere aspecten, die hun dagelijkse aandacht vroegen,
was er een focus op:
 Breed overleg op het Ministerie SZW over een werkplan
‘Financiële uitbuiting en Eenzaamheid’. Hoewel er een eigen
ministerieel bureau zou komen, kon iedere organisatie hierop
inspelen en dat heeft LOIS gedaan. Het werkplan wordt
afgewacht, maar onze doelstellingen blijven: meer bekendheid en
toerusting van Seniorenraden t.o.v. gemeentelijk ouderenbeleid;
 Eventuele samenwerking met FNV Senioren en Oranjefonds;
 Participeren in bijeenkomsten, die georganiseerd werden door
Movisie, Gemeente Utrecht, AVI en Koepel WMO-raden (thema:
De WMO-adviesraad aan zet);
 De Statenverkiezingen van maart 2015. Wat gedeputeerden,
statenleden, wethouders en raadsleden zouden moeten weten
over ouderenbeleid;
 Participatieraden, die vaak in de plaats komen van
Seniorenraden, WMO Raden en Cliëntenraden;
 Regiobijeenkomsten met thema “Veiligheid in en rond het huis”;
 Het adressenbestand, opgemaakt van meer dan 1100 adressen
in Access.
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LOIS UITGAVEN
De LOIS Nieuwsbrief heeft in 2015 een behoorlijke uiterlijke
opfrissing ondergaan. Inhoudelijk blijft de Nieuwsbrief even informatief
als helder van taal.
Als informatiemiddel werd een nieuwe brochure (flyer) ontwikkeld die
naar doelgroepen en andere relevante relaties zijn weg zal vinden.
De website van LOIS (www.loisweb.nl), regelmatig voor meer
informatie over ouderen bekeken en die een kennismaking met LOIS
biedt, wordt in stappen vernieuwd. Ook het komende jaar gaan wij
werken aan de gewenste website.
Het logo van LOIS werd aangepast en is
gebracht naar een horizontale balk, die de
blik op de toekomst moet symboliseren. De
kleur ging van zwart naar rood, de kleur die
eerder werden gebruikt voor de flyers.

DECENTRALISATIES
Het jaar 2015 heeft zich gekenmerkt door de Transitie: de overgang
van het Rijk naar de Gemeente van de Jeugdzorg, van AWBZ naar
WMO, de Participatiewet en de Wet Passend Onderwijs. Doel van
de decentralisaties is om zoveel mogelijk mensen actief te laten
participeren in de samenleving waarbij zelfredzaamheid zeer
belangrijk is. Samenhang en preventie zijn van groot belang. De
sociale wijkteams, evenals de jeugd- en gezinsteams, spelen hierin
een grote rol.
Door de decentralisatie van Welzijn en Zorg naar de gemeenten is
deze adviesfunctie intensiever en complexer geworden. LOIS is alert
op ontwikkelingen en vooruitzichten die om actieve reactie van
beleids- en adviesorganen vragen. Er tekent zich een verbreding af
in de doelgroepen die LOIS ondersteuning kan bieden. Wie de
gemeente adviseert over seniorenbeleid kan in LOIS een
deskundige partner vinden. In de LOIS Nieuwsbrieven van 2015 zijn
vele aspecten rondom de decentralisaties behandeld en voorzien
van commentaar en advies.
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OUDERENBELEID IS VAN BELANG
Het jaar 2015 was een beslissend jaar voor ouderen. Bezuinigingen
van de regering troffen de ouderen. Zorg werd minder toegankelijk.
Hoewel gemeenten al een specifieke taak op het gebied van zorg en
welzijn, ruimtelijke ordening, woningbouw, e.d. hadden, werden met
ingang van 1 januari 2015 meer taken - thuiszorg, zorg van
voorheen de AWBZ, preventie, deelname aan de samenleving,
vervoer, begeleiding van mensen die niet meer zelf naar buiten
kunnen - gedecentraliseerd naar de gemeenten.
De meer dan 3 miljoen gepensioneerden in Nederland hebben een
belangrijke plaats in de samenleving. Participatie in de samenleving is
van grote betekenis zowel voor de oudere zelf als voor de
samenleving als geheel. Ouderen komen meer en meer in specifieke
problemen, zoals eenzaamheid, lichamelijke of psychische
problemen. Juist nu moet de focus komen te liggen op preventie,
contacten in de omgeving, mobiliteit, woningaanpassing, thuiszorg.

GEMEENTEN HEBBEN EEN BELANGRIJKE TAAK
Zeer veel van deze taken hebben een bijzondere betekenis voor
ouderen. Met het stijgen der jaren worden ouderen steeds meer
afhankelijk van welzijn, zorg wonen en (openbaar) vervoer. Van
gemeenten mag dan ook worden verwacht, dat zij bijzondere
aandacht houdt voor ouderenbeleid. Het ouderenbeleid is een zware
taak voor de gemeente geworden. Ouderen zullen meer
aangewezen zijn op de wijk. Velen kunnen ook zelf een bijdrage
leveren aan de wijk. Gemeenten zullen derhalve het in 2015 op vele
plaatsen in gang gezette Wijkgericht Werken moeten stimuleren.
Ouderenbeleid kan alleen maar vorm krijgen als de gemeentelijke
overheid zich laat adviseren door senioren. Er zou in iedere gemeente
een Seniorenraad moeten bestaan! Ouderenbonden moeten het als
hun taak zien het gemeentelijk beleid aandachtig te volgen en via
Seniorenraden adviezen te geven aan de gemeenten!
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