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Voorwoord
Het jaar 2010 is voor de SFO weer een jaar vol actie geweest. De toenemende
bekendheid van de SFO en de ouderenbonden zorgt voor meer werk en meer
contacten.
Dat is heel goed en daar zijn wij als SFO dan ook zeer tevreden over.
Maar toenemende vraag en activiteiten zorgen er ook voor dat er meer inzet nodig is.
Meer inzet voor bestaande, groeiende activiteiten, maar ook meer inzet voor nieuwe
beleidsterreinen en maatschappelijke activiteiten.
Dit vraagt voortdurend om op diverse terreinen op zoek te gaan naar benodigde kennis
en ervaring van onze senioren. Gelukkig zijn ze er wel, maar wij zijn nog niet zover dat
wij over databanken beschikken met personen en kwaliteiten om deze desgevraagd
overal en snel in te zetten. Dat zou de slagkracht van de SFO aanzienlijk kunnen
versterken.
Het in opdracht van de SFO door Partoer uitgevoerde onderzoek ‘Senioren in Beeld’,
over het imago en achterban van de Friese ouderenbonden, is naar onze volle
tevredenheid uitgevoerd. Het is van belang regelmatig een actualisatie te maken van
de samenstelling van je eigen organisatie en te weten welke ideeën er leven. Het
rapport laat zien dat er draagvlak is voor het werk van de SFO en de ouderenbonden,
maar ook dat men tevreden is over de belangenbehartiging en de
ontspanningsmogelijkheden. Tegelijkertijd komt naar voren dat jonge senioren andere
onderwerpen belangrijk vinden dan de oudere senioren. Met dat gegeven zullen wij
terdege rekening gaan houden en het biedt nieuwe kansen en mogelijkheden om ons
werk te intensiveren. Dat gaat echter niet zonder slag of stoot, maar vraagt om andere
accenten en investeringen.
De ouderenbonden tellen in Fryslân circa 30.000 leden, velen daarvan zijn bereid hun
kennis, ervaring en vitaliteit in te zetten voor de belangen van de senioren.
De komende jaren gaan we aan de slag om de koppeling van dit aanbod en de vraag
uit de Friese samenleving te realiseren. En dat gaat verder dan het succesvolle
belastinghulpproject (aan meer dan 5000 ouderen is advies en bijstand verleend) en
zaken als de Wmo (adviesraden en cliëntenraden). Op terreinen als: emancipatie,
participatie, wonen, leefbaarheid in de wijk en op het platteland, openbaar vervoer,
inkomen, vrijetijdsbesteding van senioren en vrijwilligerswerk valt nog veel te doen.
De toekomst is ook voor senioren uitdagend.
Tot 2030 zal de Friese bevolking niet of nauwelijks in aantal toenemen. Het aantal
senioren (vanaf 65 jaar) stijgt daarentegen tot 2030 met meer dan 60% van
± 100.000 naar 165.000.
Op die terreinen van de samenleving, die met name voor senioren van belang zijn, zal
de SFO en zullen de ouderenbonden steeds meer hun accenten leggen. Uiteraard in
samenspraak, ook met de jongere generaties, om een bijdrage te leveren aan een
kwalitatieve en leefbare samenleving, waarin iedereen vooruit kan en tot zijn/haar
recht komt. Een uitdaging die wij graag met onze leden verder in willen vullen.
Een welwillende houding en een ondersteunende taak van de provincie en gemeenten
zullen daarbij echter onontbeerlijk zijn.
Alles overziend is 2010 niet alleen een druk jaar geweest voor de SFO, maar ook een
jaar waarop wij met tevredenheid kunnen terugzien.
Thomas Swart
voorzitter
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1. Organisatie
Binnen het SFO bestuur hebben in de loop van 2010 een aantal wijzigingen
plaatsgevonden. Een drietal bestuurleden is vertrokken en daarvoor in de plaats zijn
twee nieuwe bestuursleden benoemd.
Ten behoeve van de continuïteit en deskundigheidsbevordering hebben de SFO in 2010
een meerjarige overeenkomst gesloten met Partoer CMO Fryslân te Leeuwarden, welke
jaarlijks geëvalueerd wordt en opzegbaar is. Het betreft hier het faciliteren van het
bestuur op het gebied van vergaderruimte, financiële- en secretariële ondersteuning.
Ten behoeve van de continuïteit is er ambtelijke ondersteuning.

De samenstelling van het stichtingsbestuur op 1 januari 2010 zag er als volgt uit:
Dhr. T. Swart
Mw. J. Eelkema-Brouwer
Dhr. J.F. Kloosterman
Dhr. L. Dol
Dhr. J.S. Dijkstra
Mw. M. Brandsma
Dhr. A. Sibma

voorzitter
plv. voorzitter
secretaris
penningmeester
plv. penningmeester
bestuurslid
bestuurslid

PCOB
ANBO
ANBO
KBO
KBO
PCOB

Op 31 december 2010 was de samenstelling van het bestuur van de SFO als volgt:
Dhr. T. Swart
Mw. J. Eelkema-Brouwer
Dhr. G. Boskma
Dhr. L. Dol
Dhr. J.S. Dijkstra
Mw. M. Mulder-Nota
Vacature

voorzitter
plv. voorzitter
secretaris
plv. secretaris
penningmeester
plv. penningmeester
bestuurslid

PCOB
PCOB
ANBO
KBO
KBO
ANBO

Bestuursondersteuning:
Ambtelijk secretariaat SFO:

Mw. H. Greidanus
P/a Postbus 298
Leeuwarden

Partoer CMO Fryslân

Ter ondersteuning van de SFO en het promoten van projecten en de aanbieding van
diensten is een website beschikbaar: www.stichtingfrieseouderenbonden.nl.
Webbeheerder:

Dhr. J.D. Eisma

De Stichting Friese Ouderenbonden staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nr. 01110191.
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2. Projecten
a. Belastinginvullers, hulp bieden bij de invulling van belastingaangiften
Doel
Voor ouderen (leden van één van de ouderenbonden, maar tevens voor niet leden)
verzorgt de SFO jaarlijks hulp bij het invullen van het belastingbiljet. Dit geldt niet
alleen voor hen die verplicht zijn een formulier in te vullen, maar ook voor hen die
(vermoeden) in aanmerking te komen voor teruggave. Tevens kan en wordt er
informatie gegeven over diverse regelingen.
Belastinginvullers hebben daarnaast tot taak om ouderen te ondersteunen bij
eventuele aanvragen met het invullen van formulieren die betrekking hebben op de
Wmo. Vragen met betrekking tot zorg- en huurtoeslagen vormen een problematiek die
als extra in de opleiding van de belastinginvullers wordt aangeboden. In samenwerking
met de vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s) wordt door de SFO getracht ouderen in
Fryslân actief te bezoeken, hun te adviseren en te ondersteunen.
Door verschillende redenen ontstaan er jaarlijks een aantal vacatures (uitval o.a. door
ziekte of leeftijd). De SFO werft hiervoor nieuwe belastinginvullers die via de cursussen
worden opgeleid. Gestreefd wordt naar een regionale spreiding zodat de service dicht
in de buurt kan worden verleend
In navolging van de voorgaande jaren is de SFO ook in 2010 actief geweest op dit terrein.
Uitwerking
In totaal namen 89 leden van de ouderenbonden deel aan de in 2010 gehouden cursus voor
belastinginvulhulp. De cursus duurt een hele dag. De groepsgrootte is plusminus 20
deelnemers per bijeenkomst. De opleiding was daardoor verspreidt over 5 dagen. Deze cursus
wordt gegeven in samenwerking met de Inspectie van de Belastingdienst en vindt plaats in de
maanden januari en februari.
Jaarlijks vindt in november een evaluatie plaats. Naast een terugblik staat deze dag tevens in
het kader van nieuwe fiscale wetgeving of veranderingen op het terrein van sociale wetgeving.
Hiervoor worden deskundigen, veelal van het ministerie van Financiën, gevraagd inleidingen te
verzorgen. Deze dag werd bezocht door zo’n negentig ‘SFO belastinginvullers’.
Aan meer dan 5000 ouderen is advies en bijstand verleend en er zijn ± 3.500 formulieren
ingevuld. Het aantal ingevulde formulieren is, i.v.m. de nieuwe fiscale wetgeving in 2010,
aanmerkelijk afgenomen.
Vervolg
Deze belastingservice voorziet in een grote behoefte en is als dienstverlening blijvend
noodzakelijk.

b. Deskundigheidsbevordering
Doel
Het werk van een bestuurslid van een afdeling is niet alleen een intensieve taak maar eist ook
een aantal specifieke deskundigheden en vaardigheden om de taak op een goede manier te
kunnen vervullen. Besturen en het houden van vergaderingen vergen de nodige
voorbereidingen en veelal ook het nodige nawerk als de vergaderingen afgelopen zijn en
besluiten uitgevoerd of uitgewerkt moeten worden. Om de werkzaamheden zo goed mogelijk te
doen, worden door de SFO diverse cursussen georganiseerd.
Uitwerking
In 2010 zijn er drie bestuurderscursussen georganiseerd, voor de bestuursleden van de
plaatselijke afdelingen van de ANBO, PCOB en KBO.
Eén cursus voor algemeen bestuurslid. Aantal deelnemers: 23. Alle deelnemers waren nieuw
aangetreden bestuursleden.
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Eén cursus secretariaat. Aantal deelnemers 19. De inhoud van de cursus bevatte: de
verslaglegging, verzorgen van correspondentie, nieuwsbrieven etc.
Eén cursus: specifieke werkzaamheden bestuurslid. Aantal deelnemers: 12. Deze
cursus was gericht op meerdere toepassingen van de computer.
Voor een korte impressie van een cursus verwijzen wij u naar de bijlage.
Vervolg
Het verloop van de bestuursleden van de plaatselijke ouderenbonden is groot. Daarom
is het noodzakelijk ieder jaar de cursussen aan te bieden om de voortzetting van de
afdelingen te waarborgen.

c. Lokaal in de Steigers
Doel
Uitgangspunt voor het project Lokaal in de steigers is het stimuleren en het aanbieden
van hulp aan ouderen bij het gebruik van een groot aantal provinciale- en
gemeentelijke regelingen zoals Wmo, PGB, enz.
Met als doel ouderen bewust maken van hun rechten en plichten in een steeds
veranderende samenleving, kennisoverdracht en veranderingen doorgeven en
bespreken. Een nevendoel is kadervorming voor en door ouderen in provincie en regio.
Uitwerking
Om dit doel te bereiken worden cursussen georganiseerd voor afdelingsbesturen, leden
van seniorenraden en/of Wmo-raden.
Het onderwerp in 2010 was: ‘Wie heeft de regie in de zorg’
Door de vele veranderingen in zorg- en regelgeving is het soms moeilijk door de
bomen het bos te zien. De burger krijgt steeds meer te maken met marktwerking in de
zorg en overheidstaken die overgeheveld en uitgevoerd worden door gemeenten.
Welke mogelijkheden zijn er op lokaal niveau om deze dienstverlening te beïnvloeden.
Deze bijeenkomsten gingen over kennisoverdracht en het inventariseren van
knelpunten en vragen.
In november 2010 werden in 4 regio’s bijeenkomsten georganiseerd: Leeuwarden,
Sneek, Drachten en Kollum. De belangstelling was goed; er namen in totaal 67 leden
van de drie ouderenbonden en enkele seniorenraden deel aan deze cursussen.
De cursus is door de SFO opgezet en uitgevoerd met ondersteuning van medewerkers
van Partoer en de cursusleider dhr. Loek Punt, voorheen directeur van Nieuw
Toutenburg in Noordbergum.
Vervolg
Gezien de belangstelling en het aantal deelnemers is nog een 5e cursus gepland in
februari 2011. Omdat deze cursus tweeledig is opgezet, zijn er in het voorjaar van
2011 4 vervolgbijeenkomsten gepland. Doel daarvan is de opgedane kennis van de
eerste bijeenkomsten, getoetst aan de praktijk in eigen gemeente, te bespreken.
Hiermee wordt het project ‘Lokaal in de Steigers’ ook in 2011 voortgezet.
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d. Vrijwillige Ouderen Adviseur
Doel is ouderen behulpzaam zijn bij de administratie en het verzorgen van de invulling
van aanvraagformulieren die nodig zijn bij het verkrijgen van diverse voorzieningen.
Dat kunnen zowel gemeentelijke als andere voorzieningen zijn. Met de komst van met
name de Wmo zijn er veel ouderen die de regelgeving en de weg naar de officiële
instanties moeilijk vinden. De informatievoorziening en de deskundigheid van de Wmoloketten worden als onvoldoende ervaren.
De vrijwillige ouderenadviseur (VOA) van de gezamenlijke ouderenbonden kan hen
daarin ondersteunen.
Het streven van de ouderenbonden is dat in alle Friese gemeenten VOA’s werkzaam
zijn die, in samenwerking met de beroepsouderenadviseur (BOA) ouderen, leden en
niet leden kunnen adviseren.
Uitwerking
Het landelijk project VOA, een aantal jaren geleden opgezet door de drie landelijke
ouderenbonden, heeft in 2008 zijn bekrachtiging gekregen in een samenwerkingsovereenkomst met de koepel van de BOA, de MO-groep Welzijn en Maatschappelijke
dienstverlening. Hoewel het project VOA een zelfstandige opzet heeft, is het van
belang om samen te werken en in overleg te zijn met de BOA. Belangen van ouderen
behartigen is een gezamenlijk uitgangspunt en bovendien hebben de BOA’s veelal niet
de man/vrouwkracht om alle ouderen van dienst te kunnen zijn.
Gezien de vraag van ouderen en de resultaten in andere provincies is de SFO
in 2009 begonnen met de opleiding van docenten voor het verzorgen van de cursus
Vrijwillige Ouderen Adviseur. Deze opleiding wordt gefinancierd door de landelijke
ouderenbonden. In 2010 is hier een vervolg aangegeven, zodat de provincie Fryslân nu
beschikt over 5 gecertificeerde docenten.
De SFO is in 2010 gestart met de opleiding van 15 VOA’s. De cursus omvat 10
dagdelen met telkens een tussenpoos van 2 weken, zodat de cursus een tijdsduur
heeft van ca. 3 maanden.
Aan allen kon na afloop van de cursus het bijbehorende certificaat worden uitgereikt.
De financiering van deze opleiding wordt betaalt van de productsubsidie van de
Provincie.
Vervolg
De opzet is dat, bij voldoende deelname in 2011, drie maal een cursus VOA wordt
gegeven. Voor de eerste cursus zijn er voldoende aanmeldingen zodat we medio maart
kunnen starten.

e. Verkeerseducatie, opfriscursus ‘veilig deelnemen aan het verkeer’ en
openbaar vervoer
Het doel van de verkeerseducatie is om door middel van een gerichte bijscholing de
verkeersveiligheid voor de ouderen te vergroten. Dit gebeurt door de zogenaamde
bijspijkercursussen ‘Verkeerswetgeving’. Tevens worden de ouderen hier voorgelicht
over de invloed die geneesmiddelen kunnen hebben bij de deelname aan het verkeer.
Uitwerking
In 2009 werden er op diverse plaatsen in Fryslân weer cursussen gegeven. Deze
cursussen van de Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) worden deels
gesubsidieerd door de gemeente waarin de cursussen worden gehouden. De cursussen
bevatten meerdere dagdelen en aan het eind van de cursus wordt aan hen, die de
cursus met goed gevolg hebben doorlopen, een certificaat uitgereikt.
In 2010 werd door de SFO een bijdrage verstrekt van € 10,00 voor hen die het
certificaat behaalden. Dit als stimulans voor de deelname aan het project en daarmee
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een bijdrage aan de verkeersveiligheid. De bijdragen van deze € 10,00 geldt zowel
voor leden als voor niet-leden. Door de ietwat ingewikkelde organisatorische opzet
heeft dit project niet geheel aan de verwachtingen voldaan. Er zijn wel veel cursussen
gehouden in diverse plaatsen, maar van de vergoeding is mondjesmaat gebruik
gemaakt. Wel is er op een aantal cursusplaatsen de cursusprijs verlaagd, waardoor de
cursisten op die wijze de € 10,00 voordeel hebben ontvangen. Anderzijds hebben
velen, om de eerder genoemde reden, geen gebruik gemaakt van de
kortingsmogelijkheid achteraf. Het blijkt dat een dergelijk project vraagt om een
substantiële organisatorische aandacht van de SFO om dit te doen slagen.
Openbaar vervoer, OV chipkaart
De drie noordelijke provincies hebben zich voorgenomen om per 1 februari 2011 de OV
chipkaart te introduceren voor het openbaar vervoer in hun provincies. De provincie
Fryslân heeft daartoe door de gehele provincie presentaties gegeven over de werking
van de OV chipkaart. Tevens werden in deze presentaties ondersteuning geboden voor
het aanvragen van een OV chipkaart. Deze voorlichtingsbijeenkomsten waren gericht
op 65-plussers. De SFO is nauw betrokken geweest bij de organisatie en het
vaststellen van de plaatsen waar de voorlichtingsbijeenkomsten zijn gehouden. Dit
heeft succes gehad. In eerste instantie zouden er een 10-tal bijeenkomsten worden
gehouden. Door de grote respons, mede bewerkstelligd door de aandacht die de
ouderenorganisaties aan dit onderwerp hebben besteed, zijn er uiteindelijk meer dan
20 bijeenkomsten gehouden. Uiteindelijk waren er rond de 3.000 deelnemers.
Wij kunnen terugzien op een goede samenwerking met de Provincie.
ROCOV (consumenten platform Openbaar Vervoer Fryslân)
De SFO laat haar betrokkenheid bij het openbaar vervoer verder blijken door deelname
aan de ROCOV. Zowel bestuurlijk als via deelname aan het platform Openbaar Vervoer
behartigt de SFO de belangen voor de senioren in deze sector. Veiligheid en de
kwaliteit van het openbaar vervoer staat daarbij voorop. Ook bij
aanbestedingsprojecten van het openbaar vervoer kan de SFO via de ROCOV specifieke
eisen stellen die tegemoetkomen aan de ouderen en mensen met een handicap.

f.

Onderzoek ‘Senioren in Beeld, Imago en achterban van de
ouderenbonden’

Het onderzoek naar het imago en de achterban van de ouderenbonden is eind 2009
gestart en in eind 2010 afgerond en gepresenteerd. De SFO heeft het initiatief tot het
onderzoek genomen en was tevens opdrachtgever. Het onderzoek werd uitgevoerd
door Partoer CMO Fryslân en mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Fryslân
en een bijdrage de ANBO gewest Fryslân.
Uitwerking
Van de 1200 uitgezette enquêteformulieren werden er 477 ingevuld terug ontvangen.
Dat is boven verwachting en laat zien dat het onderwerp belangstelling heeft bij de
senioren. De enquête richtte zich zowel op leden als niet-leden.
Het onderzoek betreft de leeftijdscategorie 55-plus en gaat in op zowel de
belangenbehartiging als op het belang van contactmogelijkheden (de sociale functie).
In de laatste drie jaar heeft 65% van de leden gebruik gemaakt van één of meerdere
aangeboden diensten en 92% is op de hoogte van het aanbod.
Ook het onderdeel ontspanning en gezelligheid scoort hoog. Het blijkt een uitstekende
bijdrage te leveren ter voorkoming van het gevoel van eenzaamheid. Meer dan 25%
van de ondervraagden ervaart eenzaamheid.
Ook de reacties van niet-leden bieden de SFO perspectief. Van de leeftijdscategorie
jonger dan 65 jaar geeft 75% aan wel lid of misschien wel lid te willen worden. Iets
minder dan de helft van de 65-80 jarigen geeft dit aan. 90 % van de leden is bereid
niet-leden te benaderen voor een lidmaatschap.
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Al met al biedt dit rapport heldere conclusies en aanbevelingen. De SFO, voor wie dit
het eerste onderzoek was, ziet met tevredenheid terug op het proces en de resultaten.
Vervolg
De resultaten bieden een actualisatie van gegevens van de achterban. Tevens geeft
het een hernieuwd inzicht in wat men belangrijk vindt en wat de ouderenbonden voor
hen kan betekenen.
Het geeft een scherper inzicht in de waarde van de verschillende activiteiten die de
ouderenbonden ondernemen.
Een belangrijk onderzoek met uitkomsten die tevens maatschappelijk en politiek van
belang zijn. Het is een belangrijk werkdocument voor de ouderenbonden om verder te
groeien en een sterkere positie van de ouderenbonden in Fryslân te realiseren. Niet
alleen op provinciaal niveau, maar zeer zeker ook lokaal.
Tenslotte mag niet onvermeld blijven de klankbordgroep uit de ouderenbonden die het
onderzoek begeleiden. Deze klankbordgroep werd gevormd door: mevrouw J. DijkemaReinders (PCOB), mevrouw A. van Kesteren (KBO) en de heren J. de Vries (ANBO), J.
Kloosterman (voorzitter ANBO gewest Fryslân) en Th. Swart (voorzitter SFO).
Het volledige rapport ‘Senioren in Beeld, Imago en achterban van de Friese
ouderenbonden’ staat op de website van de SFO: www.stichtingfrieseouderbonden.nl
Het onderzoek is op 16 december 2010 gepresenteerd. Het eerste exemplaar is daarbij
officieel aangeboden aan mevrouw T. Schokker-Strampel, gedeputeerde van de
provincie Fryslân.

g. Onderzoek ‘Woningbouw senioren in Fryslân’
Doel
Bij dit project is in 2010 informatie verzameld om zodoende in de komende jaren
invloed te kunnen uitoefenen bij bouw en inrichting van seniorenwoningen in de Friese
gemeenten, waarbij dan de wensen en behoeften van senioren richtinggevend zouden
moeten zijn.
Uitwerking
Daarvoor werd bij een tweetal projecten bekeken welke wensen er leven bij senioren
en hoe men bij private woningbouw en woningbouwcorporaties rekening heeft
gehouden met: 1. deze wensen en behoeften; 2. de toename van het aantal senioren
in de komende jaren; 3. de krimp op het platteland van Fryslân.
In april is er een bezoek gebracht aan het woonproject Zuidbroek te Apeldoorn. De
Stichting Initiatieven Realisatie 55+ woningbouw (SIR 55) heeft bij de opzet van dit
project met belangstellende medioren en senioren een pakket van eisen/wensen
samengesteld. Een groot gedeelte van die wensen kon bij het bouwen van de
woningen ook worden gerealiseerd.
Door de Stichting woningbouw Achtkarspelen is op de jaarlijkse Gearwurkingsdei in
april een visie gegeven op wonen voor ouderen op het platteland van Fryslân en hoe
een en ander in de komende jaren in het beleid van de gemeente wordt opgenomen.
Zowel bij het bezoek aan Apeldoorn als bij de inleiding van de heer Heida waren naast
het bestuur van de SFO, vertegenwoordigers van de drie ouderenbonden
vertegenwoordigd.
Vervolg
De informatie die op deze manier is verzameld zal in 2011 worden gebruikt om via
contacten met gemeentelijke samenwerkingsverbanden voor ouderen en
woningbouwcorporaties de woonwensen/-behoeften onder de aandacht te brengen.
Gemeenten en woningbouwcorporaties willen we oproepen meer maatwerk te leveren
ten behoeve van senioren.

9

h. UMCG-onderzoek omtrent vroegtijdig signaleren van zorgvragen en
gezondheidsrisico’s bij ouderen
Doel en vervolg
Dit onderzoek gebeurt in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg.
In drie op één volgende jaren (2010, 2011 en 2012) worden hierover door 2000
ouderen in de noordelijke provincies vragenformulieren ingevuld. De opzet is om een
goed beeld te krijgen over de gezondheids- en welzijnsontwikkelingen van deze
leeftijdsgroep.
Uitwerking
Bijna vijftig leden van de ouderenbonden in Friesland doen hieraan mee.
Naast ouderenorganisaties participeren o.a. welzijnsorganisaties, huisartsenpraktijken,
gezondheidscentra, thuiszorginstellingen, verzorgingstehuizen, verpleeghuizen en
ziekenhuizen in dit onderzoek.
Een team actieve SFO-kaderleden zorgt ervoor dat via bezoeken aan deze mensen de
vragenlijsten worden ingevuld en digitaal worden verwerkt. Totaal verrichten circa 15
SFO-senioren activiteiten op het bestuurlijke, organisatorische en uitvoerende vlak.
Het eerste jaar,dat veel organisatie en coördinatie met het UMCG inhield, is succesvol
verlopen. In het kader van dit onderzoek maakt de SFO deel uit van een
klankbordgroep Ouderen, Mantelzorgers en Vrijwilligers in de Ouderenzorg Regio Noord
en het Bestuurlijk Netwerk Ouderenzorg Regio Noord. De voorzitter vertegenwoordigt
hierin de SFO.
Het Bestuurlijk Netwerk Ouderenzorg Regio Noord vormt een samenwerkingsverband
van organisaties in de regio. Het doel van het netwerk is: het structureel versterken en
verankeren van een integraal zorg- en ondersteuningsaanbod op maat. Dit moet leiden
tot een betere zelfredzaamheid, meer functiebehoud, minder zorggebruik en minder
zorg/behandelbelasting bij ouderen en het verhogen van de kwaliteit van leven van de
ouderen.
i.

Shared Space: Respect in plaats van regels

Doel
Het door de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) opgestarte 2-jaarlijkse project
heeft in 2010 zijn vervolg gekregen. Het studieonderzoek naar ondermeer de veiligheid
van Shared Space (gedeelde ruimte) locaties is volop in beweging. De SFO is
betrokken bij het deelproject 1, dat zich bezighoudt met de veiligheid van Shared
Space inrichtingen.
Vragen die daarbij aan de orde komen zijn:
− Hoe kan de zwakke verkeersdeelnemer zich redden?
− Ontstaat er vermijdingsgedrag als gevolg van het gevoel van onveiligheid.
Uitwerking
Op 6 oktober jl. heeft de NHL een excursie georganiseerd naar een tiental Shared
Space locaties. De 25 deelnemers, waaronder een delegatie van de SFO (6 personen),
hebben op locatie hun oordeel kunnen geven over hun objectieve en subjectieve
beleving omtrent de ervaren veiligheid. Verder zijn ondermeer beoordeeld de
ruimtelijke inpassing, vormgeving en aankleding.
De onderzochte locaties zijn:
• Sneek, Prins Hendrikkade
• Rottum,
• Beetsterzwaag,
• Drachten (Laweiplein, De Kaden, Hiemsterhout),
• Nijbeets,
• Boornbergum,
• Siegerswoude/Voorwerkersbrug
• Rottevalle.
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Per locatie werd individueel een vragenformulier ingevuld.
Vervolg
De resultaten hiervan zullen in 2011 bekend gemaakt worden. Aan de hand van de
resultaten zullen conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan.
De ontwikkelingen van dit project worden door de SFO gevolgd. De heer Swart maakt
deel uit van de klankbordgroep van dit studieobject.
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3.

JAARREKENING 2010

STICHTING FRIESE OUDERENBONDEN

maart 2010
Leeuwarden

12

Balans 2010
1-12010

31-122010

1-12010

Liquide Middelen

Bank

31-122010

Eigen Vermogen

€

Bank;
Spaarrekening

2.320

€

14.120

6.010

Kapitaal

€

14.650

9.200

8.330

14.250

Bank;
Rek. UMCG

6.620

Vorderingen

Kortlopende schulden
Nog te betalen:

Rente spaarrekening

210

Partoer creditnota

160

Partoer

1.210

100

Cursus

230

Lokaal in de steigers

370

Partoer ivm organisatie
cursussen

550

Abe Lenstra

2.530

Eisma

100

Diversen

30

Afwikkelingskosten
Zilveren Kracht

20

160

Vooruit ontvangen
bedrag UMCG

€

16.650

€

27.140

6.410

€

13

16.650

€

27.140

Exploitatieoverzicht 2010
Inkomsten

Subsidie Provincie Fryslân

Uitgaven

€

Rente

26.100
210

Van Ouderenbonden

5.370

ANBO

10.000

UMCG

2.860

t.b.v. gesubs. projecten:
Belastingen

€

Vrijwillige Ouderen Adviseur

2.990

Onderzoek

14.180

Verkeer

1.780

Deskundigheidsbevordering

8.190

Totaal gesubs. projecten

32.140

Onderzoek

14.980

Totale kosten

47.120

UMCG

2.860

Naar kapitaal

€

5.000

44.540

-5.440

€
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44.540

