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BERICHT VAN DE VOORZITTER
Voor u ligt het Jaarverslag 2016 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.
Op 28 juni 2016 overleed helaas de medeoprichter van LOIS, de
heer drs. Kees Tilanus. Kees Tilanus functioneerde eerst als
voorzitter, vervolgens als secretaris, daarna als bestuurslid en als lid
van de Redactiecommissie van LOIS. Hij heeft heel veel betekend
voor LOIS, maar ook voor het ouderenbeleid in Nederland. Tot het
laatste toe heeft hij zich nog bemoeid met Nieuwsbrief nummer 4
van augustus/september 2016. Onder grote belangstelling werd
Kees Tilanus op 5 juli in Woerden naar zijn laatste rustplaats
gebracht. Het Bestuur is hem veel dank verschuldigd voor zijn
jarenlange inzet.
Kort daarvoor had de secretaris, de heer Gerrit de Klein,
aangegeven om persoonlijke reden te stoppen met de
bestuursfunctie bij LOIS. Tegen het najaar gaf de nieuwe
penningmeester, mevrouw Gerrie Overweel, te kennen niet verder te
kunnen gaan met haar functie.
De nieuwe lay out van de Nieuwsbrief LOIS, die sinds augustus
2015 werd uit gebracht, bleek een schot in de roos. De nieuwe opzet
werd door vele donateurs gewaardeerd.
LOIS adviseerde ook in 2016 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 steeds eigen initiatieven
t.b.v. ouderen ontwikkeld.
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Doordat ook in 2016 het aantal Seniorenraden terugliep, liep
enerzijds het aantal donateurs van het LOIS terug, maar anderzijds
meldden zich eind 2015 weer nieuwe donateurs aan. Daardoor
eindigt LOIS reeds enkele jaren met een, zij het gelukkig beperkt,
verlies. De donateurbijdrage is ook in 2016 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;
 Actieve inzet van haar deskundige vrijwilligers die deze
belangeloos verrichten vanuit maatschappelijke betrokkenheid.

ALGEMEEN BESTUUR
Het Algemeen Bestuur van Stichting LOIS bestond eind 2016 uit 5
leden:
Bram
Strookman
(voorzitter),
Baukje
van
Hes
(penningmeester), Gerard van der Meer, Bert Nijborg en Theo
Fambach (secretaris).
In 2016 vond helaas een aantal bestuurswisselingen plaats. Net
voor de zomer trad Gerrit de Klein af als secretaris. Eind juni
overleed de medeoprichter van LOIS, Kees Tilanus (zie ook
hierboven). In het najaar trad Gerrie Overweel af als
penningmeester. Als bestuurslid heeft zij zich ingezet voor LOIS. Het
bestuur heeft haar eind december hiervoor bedankt.
Baukje van Hes nam de taak over van penningmeester en Theo
Fambach die van secretaris. Bram Strookman, Gerrit van der Meer
en Theo Fambach vormden, na het verscheiden van Kees Tilanus,
de Redactiecommissie.
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Het LOIS Bestuur heeft in 2016 haar reguliere bestuursvergaderingen
gehouden op: 27 januari, 23 maart, 20 juli, 21 september, 27 oktober
en 9 december 2016.
De Redactiecommissie kwam bijeen op 8 januari en 23 maart 2016.
Na het overlijden van Kees Tilanus heeft de Redactiecommissie
gekozen voor een andere opzet om de Nieuwsbrieven te doen
verschijnen. Hiermee werd ook een kostenbesparing bereikt.

LOIS IN 2016
Onder ons motto “Ouderen voor Ouderen” leverde LOIS ook in 2016
zijn donateurs:
 Nieuwsbrief, die vijf keer verscheen, met informatie over
landelijke ontwikkelingen, achtergrondinformatie bij actuele
vraagstukken en informatie van donateurs over interessante
ontwikkelingen in hun gemeente;
 Bijeenkomsten en themadagen. Dit najaar een themamiddag in
Driebergen, voor actuele onderwerpen en uitwisseling van
ervaringen met andere donateurs in de regio’s;
 Regiobijeenkomst op 8 juni over Veilig Thuis Blijven Wonen;
 Themabijeenkomsten, op verzoek van diverse adviesorganen;
 Bijeenkomst
Sociaal
Domein in december
met o.a. Staatsecretaris
Van Dam en LOISbestuurslid Bert Nijborg.
 Vraagbaak door middel
van
persoonlijke
gesprekken of e-mail;
 Website www.loisweb.nl. Naast informatie over onze organisatie
en de werkzaamheden van LOIS kon men hier interessante links
en het Nieuwsbrievenarchief vinden.
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INTRODUCTIECURSUS
Deze cursus, gericht op beginnende adviesorganen, werd medio
2016 operationeel. De cursus kan worden aangepast voor reeds
langer bestaande adviesorganen en kunnen ook als afzonderlijke
thema’s gehanteerd worden.
De zes modulen zijn:
 verantwoordelijkheid van de gemeente voor ouderenbeleid;
 het gemeentelijk besluitvormingsproces;
 organisatie van beïnvloeding;
 stappenplan: hoe kom je tot beïnvloeding;
 netwerkvorming: samenwerking met anderen;
 effectief adviseren.

LOIS UITGAVEN IN 2016
In 2016 werden vijf uitgaven van de Nieuwsbrief uitgebracht.
In nr. 1 van jan./febr. werden de artikelen over Noodzaak
Ouderenbeleid, Integrale Wijkaanpak, Informele hulp in de Wijk,
Kafkabrigades in Hoorn, Binding in de Wijk, Maatschappelijke
Initiatieven gepubliceerd.
In nr. 2 van maart/april kwamen de artikelen Hoe dan de
Cliëntenparticipatie, Zijn wij echt democratisch, Burgerinitiatieven en
Overheid, Buurt- en Dorpskracht, Succesvolle Burgerinitiatieven,
Plaats van Adviesorgaan, WMO-Raad of Sociale Raad, Effectieve
Advisering aan bod.
In nr. 3 van juni/juli waren er publicaties over Zorg om Zorg,
Zorgstructuur, Eigen Bijdrage, Bezuinigingen, Kwaliteitseisen WMO,
Eigen Regie, De Zorgvrager als Partner, Sociale Professionals,
Seniorvriendelijk, Ouderen in Veilige Handen.
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Nr. 4 van aug./sept. was voor een groot deel gewijd aan het overlijden
van Kees Tilanus. Overige artikelen: Huisvesting Ouderen stuit op
problemen, Aanpassen van de Woning doe je met elkaar, Toewijzen
en Aanpassen van Woningen vereist Maatwerk, Zorgvragers wonen
Thuis, Advies Sociaal Domein, Ouderen hebben weinig Vertrouwen in
de Gemeentepolitiek, Ruimte voor Redzaamheid, ook in de Openbare
Ruimte, Sociale Omgeving zonder Verzorgingstehuizen en hoe op te
vangen.
In nr. 5 van nov./dec. tenslotte aandacht voor Intensiveringprogramma
Participatiewet, Deskundigheidsbevordering Aanpak Financiële
Misbruik van Ouderen, Langer Zelfstandig Wonen in de Eigen
Woning, Mantelzorgbalie in Ziekenhuis Hoorn, Omgevingswet,
Opnieuw Korting Pensioenen, Samenvoegen en dan..., Zorgmijders.

OUDERENBELEID BLIJFT IN 2016 VAN BELANG
Na de Transitie van 2015 werd participatie in de samenleving ook
voor de ouderen een groter wordend aspect. In 2016 werd
vastgesteld dat ouderen meer en meer in specifieke problemen,
zoals eenzaamheid, lichamelijke of psychische problemen, komen.
De focus moet nu echt komen te liggen op preventie, met daarnaast
het verzorgen van eigen contacten in de omgeving (kinderen,
vrienden en buren), de eigen mobiliteit, de gewenste
woningaanpassing en het hebben van goede thuiszorg.
Van gemeenten mag worden verwacht, dat zij bijzondere aandacht
houdt voor ouderenbeleid op het gebied van welzijn, zorg, wonen en
(openbaar) vervoer (mobiliteit). Helaas hebben niet alle gemeenten
een ouderenbeleid. Dat moet veranderen! Ouderenbeleid kan alleen
maar vorm krijgen als de gemeentelijke overheid zich daadwerkelijk
laat adviseren door senioren. Er zou in iedere gemeente een
Seniorenraad moeten bestaan voor het geven van adviezen!
–0–
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