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Leefbeurs Wageningen
Beste lezer, noteert u vast in uw agenda: op vrijdag 3 oktober 2014 is
de Leefbeurs in Junushoff, van 14 tot 20 uur, toegang gratis.
Het CSWO heeft opnieuw het initiatief genomen om deze Leefbeurs te
organiseren. Vier jaar geleden deden we dat ook, en daar kwamen veel
tevreden bezoekers naartoe.
Deze keer hebben we een speciale reden voor deze informatiebeurs
voor de huidige en de toekomstige senioren: de decentralisatie per 1
januari 2015 van zorgtaken van de rijksoverheid naar de gemeenten.
Daar bestaat nog veel onduidelijkheid over. Die leidt tot begrijpelijke
onrust, met name bij senioren die gebruik maken, moeten maken van
ondersteunende en verzorgende voorzieningen. De Leefbeurs biedt informatie die ten minste voor een deel die onrust kan wegnemen.
Mogelijk is de onrust minder bij de jongere generaties. Toch kan het
nieuwe beleid betekenen dat ook op hun bord een deel van de nieuwe
taken en verantwoordelijkheden komt te liggen. Alle reden dus om je als
30-, 40- of 50-jarige goed te laten informeren over de ontwikkelingen.
De Leefbeurs is er ook voor jongeren.
De grootste onrust bestond aanvankelijk bij de gemeenten. Zij krijgen
de verantwoordelijkheid voor onder meer de AWBZ (ouderenzorg) en de
Jeugdzorg. Hoe moeten ze dat organiseren voor kinderen, geestelijk
gehandicapten en hulpbehoeftige ouderen die van die zorg afhankelijk
zijn? Want deze nieuwe en zware verantwoordelijkheid moet ook nog
eens voor een aanzienlijk lager bedrag: de bezuinigingen zijn ingeboekt
en niet gering.

Redactie:
L. van Benthum-v.d. Boom
W. Hermanussen-Arts
J. Mars
M.F. Tazelaar
A. Slaa-de Jong

Is het dan alleen kommer en kwel? Wij vinden van niet. Want de spankracht van onze samenleving is niet gering en de ambitie van ons gemeentebestuur is groot. Dus samen kunnen we veel bereiken en dat
moet ook. Een voorwaarde is dat we elkaar goed en eerlijk informeren.
Dat kan. De Leefbeurs is daartoe een goed instrument.
In deze Senior leest u daar meer over, over het programma van de
Leefbeurs, en over de zienswijze op de decentralisaties van de verantwoordelijke wethouder, mevrouw Lara de Brito.

Redactieadres:
J. Mars
Geertjesweg 102
senior@cswo.org

Kom dus met uw verwanten, vrienden, kennissen en buren op 3 oktober
naar Junushoff en laat u informeren. U bent allen zeer welkom.

www.cswo.org

M.F. Tazelaar, voorzitter

Lay-out en druk:
Drukkerij de Goede
Wageningen
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Wethouder De Brito:
‘Het gaat over beschaving’
‘De instanties die zorg aanbieden waren gewend aan
concurrentie. In Wageningen gaan we dat anders
doen, namelijk samenwerking. Dat is een echte systeemverandering.’ Dat zegt Lara de Brito, sinds mei
van dit jaar wethouder, met de decentralisatie van
de jeugdzorg, de AWBZ en het passend onderwijs in
haar portefeuille.
Onderdeel van de decentralisatie van de AWBZ is
dat de zorgvragers en de zorgaanbieders het samen eens moeten worden over welke zorg geboden
wordt. In veel gemeentes leidt dat ertoe dat zorgaanbieders elkaar beconcurreren om zo veel mogelijk zorgvragers tegen zo voordelig mogelijke prijzen
te kunnen bedienen - een soort vrije markt. ‘Ik geloof daar niet in,’ zegt De Brito. ‘Concurrentie leidt
tot dubbelingen en overlap. Als je de betrokkenen
laat samenwerken, ontstaat er een beter plaatje,
met extra’s.’
Het Wageningse accent op samenwerking, de systeemwijziging dus, was er al voordat de overheid
allerlei zorgtaken naar de gemeentes overhevelde.
Wageningen formuleerde beleidsdoelen en heeft vervolgens alle instanties die ‘iets’ met ouderen willen
of doen gevraagd wat hun bijdrage zou kunnen zijn.
Het gaat dan om een uiterst gevarieerd gezelschap:
van de bblthk tot Markt 17, van Vluchtelingenwerk
tot het Odensehuis.
Dat heeft geresulteerd in een aanbod met vier accenten: preventie, eenzaamheidsbestrijding, het inrichten van één aanspreekpunt, en een nadruk op
belangenbehartiging. ‘Daarbij is het uitgangspunt niet
de organisatie,’ zegt De Brito, ‘maar de cliënt. Zo
was het natuurlijk bedoeld, maar de instanties waren ver afgeraakt van die vanzelfsprekendheid. Nu
werken ze samen, met vallen en opstaan, maar het
gebeurt wel.’
Het kader waarbinnen die samenwerking vorm krijgt,
is vastgesteld door de gemeente, nadat eerst de
samenleving kon meepraten over de richting. Dat
kader is zo een echt Wageningse aangelegenheid
geworden, met de dingen die Wageningers belangrijk vinden.
‘De identiteit van de stad komt hierin naar voren,’
zegt De Brito. ‘Die was al veel eerder zichtbaar,
bijvoorbeeld in ons armoedebeleid, maar door de
decentralisaties kunnen we die nog veel meer benadrukken. Dat gebeurt heel praktisch: zo veel euro
per jaar. Maar het gaat óók over de vraag: waaróm
doen we het zo. Het is een gevolg van de decentralisaties, een bijeffect, dat gemeentes nu heel
fundamenteel kunnen gaan nadenken over de richting die ze als samenleving willen gaan.’
Het is een uitdaging die De Brito met enthousiasme
aangaat. Het kader voor de ouderenzorg is vastgesteld tot eind 2016; voor die tijd wil De Brito een
fundamentele discussie, ‘voorbij de waan van de
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dag’, over de gevolgen en de mogelijkheden van de
decentralisaties. ‘Het recht op zorg is in de landelijke politiek bijna geschrapt,’ geeft ze als voorbeeld.
‘Wij in Wageningen willen dat anders, maar dan moeten we ook nadenken over manieren om het recht
op zorg vorm te geven. Zo’n discussie gaat over
beschaving, over de kwaliteit van het leven.’
Intussen krijgt de ouderenzorg in Wageningen al een
duidelijk eigen gezicht, stelt De Brito. Die richt zich
op ‘de voorkant’: preventie, mantelzorg, keuzevrijheid voor de zorgvragers, een individuele benadering en maatwerk, maar tegelijk ook op samenlevingsopbouw: ‘Je bent er niet met alleen keuzevrijheid en het bedienen van individuen, het gaat om
grotere verbanden.’
Dat vraagt om keuzes. ‘Decentraliseren is natuurlijk
óók een bezuinigen, maar we gaan niet proberen
alles dan maar een beetje minder te doen,’ zegt De
Brito. ‘We maken liever keuzes zodat de kwaliteit
hoog blijft.’ Ze noemt het schrappen van de hulp in
de huishouding niveau 1: dat is alleen schoonmaken, waarvan je je moet afvragen of dat met gemeenschapsgeld betaald moet worden, en het levert de stad wel een miljoen op.
De hele decentralisatie moet op 1 januari 2015 van
start. De Brito is vol vertrouwen: het gaat werken.
Dat Wageningers zich zorgen maken of het allemaal
goed komt, kan ze begrijpen. ‘We hebben een visie,
en de kaders, en de noodzakelijke verordeningen,
maar de regels voor de concrete uitvoering komen
nog. Dat komen we keer op keer vertellen, hoe het
ermee staat, wat er al bekend is en wat wij ook nog
niet goed weten. Dat deden we op de Samenredzaambijeenkomst in juli en dat komen we doen op
de Leefbeurs op 3 oktober.’
Jan Mars

Leefbeurs: voor iedereen wat
De derde Wageningse Leefbeurs, op 3 oktober in
Junushoff, belooft groter en completer te worden
dan de vorige edities. Sinds de eerste Leefbeurs in
2004 in Vredehorst, is de belangstelling gegroeid.
Dat is zichtbaar in de organisaties, en vast ook in
de bezoekersaantallen. Vorige keer, in 2010, kwamen er ruim 1000 bezoekers; de organisatie verwacht dat dat aantal met gemak weer gehaald
wordt.
De Leefbeurs wordt georganiseerd door CSWO, gemeente, bblthk, Solidez en de Woningstichting. Een
belangrijke verbetering die zij bedachten is dat de
Leefbeurs doorloopt tot in de avond. De beurs wordt
om 2 uur geopend door wethouder De Brito en sluit
de deuren om 8 uur. Zo worden ook mensen bereikt
die overdag werken, en gezien de doelgroep van de
Leefbeurs, ‘voor senioren van nu en morgen’, zijn
dat er ongetwijfeld vele.
De enorme diversiteit van de doelgroep is zichtbaar
in de deelnemende organisaties. De Leefbeurs noemt
zich ‘Informatiemarkt over wonen, welzijn, zorg,
mobiliteit, gezondheid, sport en recreatie’. Dat brede aandachtsterrein wordt adequaat gevuld. Er komen ongeveer zeventig organisaties op het gebied
van reizen, sport, eten en drinken, wonen, zorg,
belangenbehartiging, erfenissen, begraven. Dat dekt
wel ongeveer het gehele leven.
Naast deze stands staan er presentaties op het
programma. De gemeente komt vertellen over de
decentralisatie van de zorg, de WUR en sportcentrum De Plataan spreken over voedsel en bewegen,
er komen een notaris en een nalatenschapsmakelaar, kledingzaken houden modeshows, studentenorkest De Ontzetting geeft een concert. Meborah
Radio is de hele dag aanwezig om verslag te doen.
Nieuw dit jaar is het Lagerhuisdebat. Als gespreksleider zal Simon Vink optreden; de bezoekers worden uitgenodigd om hun mening en hun ideeën te
geven over een vijftal stellingen, die te maken hebben met belangen, rechten en plichten van ouderen
en senioren. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de
organisatie, maar u kunt natuurlijk ook spontaan
inspringen bij het debat.
Jan Mars

De Wageningse Leefbeurs is op
3 oktober 2014, van 14 tot 20 uur,
in Junushoff.
Toegang gratis.
Informatie:
http://www.cswo.org/leefbeurs/

Vrijwilligerswerk: zinvol en leuk
In Wageningen zetten vele mensen zich vrijwillig in
voor maatschappelijke organisaties, maar er is nog
een grote groep die niet op het idee komt of de
stap naar vrijwilligerswerk te groot vindt. In vrijwilligerswerk kunt u uw jarenlange kennis en ervaring
inzetten. Daarnaast biedt vrijwilligerswerk u de kans
iets heel anders te gaan doen en uw verborgen
talenten te ontdekken.
Het blijkt dat er een eenzijdig beeld bestaat over
vrijwillige inzet. Vaak denkt men eerst aan zorg- en
dienstverlening. Terecht, maar ook in sport, natuur,
educatie, cultuur, enzovoort, zijn volop mogelijkheden. Het is niet altijd nodig dat u zich langdurig
verbindt aan een organisatie. Flexibele inzet kan,
waardoor vrijwilligerswerk goed te combineren is met
bijvoorbeeld vakanties of de zorg voor kleinkinderen. Vrijwilligerswerk kan vaak makkelijk worden afgestemd op persoonlijke wensen.
Op 3 oktober is het Meldpunt Vrijwilligerswerk aanwezig op de Leefbeurs om u te adviseren over vrijwilligerswerk. Ook op het Meldpunt, Stationsstraat
84, kunt u uw licht komen opsteken.
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AGENDA
CSWO Filmvoorstellingen
Vanaf september 2014 zal de kaartverkoop van de
CSWO-50+Bios plaatsvinden aan de kassa van het
Heerenstraattheater. De voorverkoop start 14 dagen voor de voorstelling. Voor de film van 18 september begint de voorverkoop dus op donderdag 4
september. Reserveren voor onze CSWO filmvoorstellingen is niet mogelijk. De kaartjes worden door
het Heerenstraattheater verstrekt. De prijs blijft
€7, incl. koffie of thee. De kassa is geopend op
maandag en dinsdag vanaf half 6, op vrijdag vanaf
3 uur, de rest van de week vanaf 1 uur. De films
beginnen om 14u, zaal open om 13.45u.
donderdag 18 september: Boyhood (lange film: 2
uur, 47 minuten)
Een uniek project. Richard Linklater vertelt met
Boyhood een intiem verhaal van epische omvang.
Gefilmd over een periode van twaalf jaar met dezelfde acteurs, vangt Boyhood tot in verbazingwekkend detail de jongensjaren van Mason (Ellar
Coltrane).
In een ontroerend coming-of-age verhaal zien we
Mason letterlijk voor onze ogen opgroeien van jongen tot man. We volgen ook zijn zus Samantha
(Lorelei Linklater) en hun gescheiden ouders, Olivia
(Patricia Arquette) en Mason Sr. (Ethan Hawke).
Terwijl de jaren voorbij glijden, zien we hoe elk van
hen omgaat met nieuwe fases in hun leven en hoe
hun banden onderling veranderen. Een prachtig,
herkenbaar en hartverwarmend portret over opgroeien, het vormen van een eigen identiteit, het
familieleven en het genadeloze verstrijken van de
tijd.
donderdag 16 oktober: Een dorsvloer vol confetti
Verfilming van het gelijknamige boek van Franka
Treur. Katelijne (12) groeit eind jaren tachtig op in
een strenggelovig boerengezin in Zeeland. Als enig

meisje tussen zes broers wordt ze nauwelijks bij
het boerenwerk betrokken. Hierdoor gaan ook de
gesprekken aan tafel grotendeels aan haar voorbij.
Terwijl haar verlangen om mee te doen onverminderd groot blijft, gaan haar gedachten hun eigen
gang. Daarbij laat ze zich meeslepen door familieverhalen, dorpsroddels, bijbelverhalen, bekeringsgeschiedenissen. Ook sprookjes, al mag ze die eigenlijk niet lezen, omdat het leugens zijn, die haar
maar afhouden van de Waarheid.
KBO
- maandag 22 september, 14.30 uur, Verrijzeniszaal: zanger John ter Weijden: ‘Van Derby tot
Neefs’.
- woensdag 24 september, 18 uur: samen eten bij
Koekkoekpannenkoek, 5 Meiplein. Opgeven uiterlijk
22 september bij Jan Damming, tel. 418004
- donderdag 23 oktober, 14.30 uur, Verrijzeniszaal:
lezing door Toon Verbeek: ‘Kunst en religie’.
- maandag 24 november, 14.30 uur: lezing over
leeshulpmiddelen voor ouderen door mw. Meindertsma (bblthk).
- elke maandag: nordic walking. Informatie bij Henk
Wiggerman, tel. 0318-625172.
- elke dinsdagmiddag en woensdagmorgen: jeu de
boules. Informatie bij Frans Bonnier, tel. 450001.
- leeskring. Informatie bij Willy Zijlmans, tel. 417191.
CSWO
- vrijdag 3 oktober, 14.00-20.00 uur: Wageningse
Leefbeurs in de Junushoff met informatie, voorlichting en demonstraties voor de huidige en toekomstige senioren.
ANBO
Geen activiteiten
PCOB
Geen activiteiten

ADRESSEN

Computerinloop
Tijdens de computerinloopmiddagen kunnen senioren in de bblthk vrij gebruik maken van de computers in het
leslokaal (eerste verdieping) om te internetten, een e-mail te versturen of te oefenen met het gebruik van
een computer. Er zijn ervaren vrijwilligers aanwezig om vragen te beantwoorden of te helpen bij het oplossen
van problemen. Vanaf vrijdagmiddag 5 september kunt u weer in de bblthk terecht.
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ANBO:
KBO:
PCOB:

Secretaris :
Ledenadm :
Secretaris :
Ledenadm. :
Contact
:

mw. D. Stijns, Mondriaanlaan 24, 6708 NG Wageningen, tel. 415324
dhr. A. Janssen, Brakelseweg 28, 6707 DW Wageningen, tel. 412125
mw. C. W. Lamers, Johan Buziaustraat 3, 6708 NP Wageningen, tel. 427043
dhr. H. de Korte, Plein 15 augustus 34, 6708 AM Wageningen, tel. 418194
mw. A.Slaa-de Jong, Diedenweg 57, 6706 CH Wageningen, tel. 413397

