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Stichting OSO-Rotterdam manifest 2021 -2024
Dit manifest
is een visiedocument met een stip op de horizon en enkele strategische lijnen daarheen en wordt in
principe voor 4 jaar vastgesteld.
Op basis hiervan is een gedetailleerd Masterplan OSO-Rotterdam opgesteld; een uitvoeringsplan dat
in deze periode indien nodig meerdere malen kan worden bijgesteld.
De Stichting OSO-Rotterdam1
zet zich in voor de collectieve belangenbehartiging voor de ouderen in Rotterdam op de gebieden
wonen, zorg en welzijn. Zij wil hiertoe als volwaardige gesprekspartner van de gemeentelijke
beleidsmakers en de fracties van de politieke partijen in de gemeenteraad opereren.
De doelgroep, de ouderen,
wordt gevormd door mensen die vanwege hun leeftijd geheel of gedeeltelijk niet meer deelnemen
aan het reguliere arbeidsproces. Niet de betekenis voor de samenleving verandert, maar vooral de
wijze waarop wordt bijgedragen (ervaring, vrijwilligerswerk) en de manier waarop zij worden
betaald; een basisinkomen (AOW en eventueel pensioen) i.p.v. een arbeidsinkomen.
De visie van OSO-Rotterdam op de ouderen
is dat deze integraal en waardevol onderdeel van de samenleving zijn. Ouderen verliezen na hun
betaalde loopbaan niet hun kennis en ervaring en kunnen deze als vrijwilliger, adviseur of
hulpverlener inzetten en vormen zowel economisch als sociaal een factor van belang.
Het merendeel van de Rotterdamse ouderen woont zelfstandig en doet geen beroep op
ondersteuning vanuit zorg of welzijn. Voor circa 20% geldt dat wel een beroep op zorg en
ondersteuning wordt gedaan. De overgang van de nog geheel zelfstandige oudere naar de
zorgbehoevende oudere verloopt veelal geleidelijk.
In deze fase treedt dan ook een grote overlap op met de zgn. kwetsbare bevolkingsgroep.
Het beeld van de toekomst, de stip op de horizon
is dat Rotterdam een inclusieve stad wordt waarin alle groepen uit de samenleving kunnen
deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.
Ouderen vormen hierin een bijzondere groep. Er zijn ouderen die tot op hoge leeftijd blijven werken,
als vrijwilliger een nieuwe levensbestemming vinden, studies en hobby’s oppakken en tenslotte zijn
er ouderen die hulp behoeven. OSO-Rotterdam hoopt dat de inclusieve samenleving er in 2030 toe
zal leiden dat het huidige specifieke ouderenbeleid volledig is geïntegreerd.
In het huidige programma Ouder en Wijzer van de gemeente Rotterdam, waar ook OSORotterdam intensief bij betrokken is, wordt op diverse gebieden al een belangrijke aanzet gemaakt
voor het realiseren van dit toekomstbeeld. Voortzetting hiervan, op deze of andere wijze, wordt dan
ook ondersteund.
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De Stichting Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties Rotterdam (OSO-Rotterdam), is een
overlegplatform van de Rotterdamse afdelingen van de Protestants Christelijke Ouderen Bond
(PCOB), de Katholieke Bond van Ouderen (KBO), de Rotterdamse Ouderen Bond (R.O.B), alsmede het
Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM). De Stichting OSO bestaat volledig uit
onbetaalde vrijwilligers, zonder professionele ondersteuning
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De strategische lijnen, de pijlers
waarop de actielijnen van OSO-Rotterdam worden gebaseerd, zijn:
1. Welzijn (inclusief werk en inkomen);
2. Zorg; en
3. Wonen, woonomgeving.
Daarnaast sluiten hierop aan thema’ s als veiligheid, mobiliteit, maatschappelijke participatie,
vrijwilligers, digitalisering, zingeving en beeldvorming.
Ad 1. Welzijn, werk en inkomen
Welzijn wordt in belangrijke mate bepaald door deelname aan het maatschappelijke gebeuren via
werk en inkomen. Omdat het inkomen van ouderen na hun werkzame leven bestaat uit AOW en
veelal een pensioen is het van belang dat de ontwikkeling van dit inkomen in ieder geval de inflatie
ontwikkeling volgt. Het gaat immers niet aan de gevolgen van economische ontwikkelingen alleen af
te wentelen op de groep ouderen. Dat past niet bij een inclusieve maatschappij. In het bijzonder voor
de migrantengroepen vraagt de inkomensontwikkeling aandacht. OSO-Rotterdam is van mening dat
op termijn de inkomens van ouderen voldoende moeten zijn om zonder toeslagen voor huur en zorg
rond te kunnen komen.
Op het gebied van welzijn acht OSO-Rotterdam het van belang dat ouderen zelf de regie kunnen
voeren over hun leefwijze en zich betrokken voelen bij hun wijk. Dat vergt van de gemeente
aandacht voor de individuele burger en diens problemen. Burgers op tijd aanspreken in hun situatie,
goed luisteren en in gesprek gaan zijn belangrijke voorwaarden om hier vorm aan te geven.
In de huidige situatie is er een te groot aantal organisaties actief in de wijken; deze
versplintering is niet bevorderlijk voor een passende oplossing voor de individuele burger. Goed
lopende voorzieningen kunnen helpen om de problemen van burgers op tijd aan te pakken en zo de
kosten beperkt te houden. Voorwaarde is dan wel dat er op wijkniveau goed wordt samengewerkt in
simpele en toegankelijke organisaties.
Het valt ook op dat in de levenscyclus de laatste fase nog steeds te weinig aandacht krijgt.
Naast het feit dat de coronacrisis ontzettend veel (hartverwarmende) initiatieven én mensen die
willen helpen heeft opgeleverd, heeft zij ook zichtbaar gemaakt dat ouderen (noodgedwongen) aan
hun lot werden overgelaten en in eenzaamheid stierven. Ook de tegenstelling tussen de liefdevolle
zorg in een hospice en de verpleeghuiszorg is schrijnend en vergt dat er een herbezinning plaatsvindt
op de verpleeghuiszorg. OSO-Rotterdam is van mening dat in 2030 in samenhang met het tot
ontwikkeling komen van tussenvoorzieningen tussen Langer Thuis en het verpleeghuis, de
verpleeghuiszorg moet worden aangepast.
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Ad 2. Zorg
Op het gebied van de zorg deelt OSO-Rotterdam de opvatting van de door de minister ingestelde
commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen, dat de schotten moeten worden verwijderd en
meer en vooral integraal moet worden samengewerkt. De huidige versnippering van organisaties,
specialismen en de marktwerking, verstoren in hoge mate het centraal stellen van de oudere en
diens problemen. Het is door deze versnippering en de daarmee gepaard gaande bureaucratie en
verdienmodellen ook duur en leidt bijna autonoom tot jaarlijkse stijging van de zorgpremie uitgaande
boven de inflatie. Dit moet met name door de landelijke overheid worden opgepakt. OSO-Rotterdam
vindt het van belang dat de Rotterdamse partijen in de zorg dit alvast met name op het uitvoerende
niveau oppakken. Ook acht zij het van belang dat eenvoudige werkzaamheden op een simpele wijze
wijkgericht worden georganiseerd en uitgevoerd .

Ad 3. Wonen, woonomgeving
Op het gebied van wonen vindt OSO-Rotterdam het van belang dat in 2030, als de leefsituatie van de
oudere een andere huisvesting wenselijk maakt, er dan voldoende mogelijkheden zijn om tot een
passende keuze te komen.
Enkele aandachtspunten bij de uitvoering zijn:
• Stel de burger centraal in de aanpak van diens problemen en niet de regels en procedures;
• Bij meerdere problemen rond wonen, zorg en welzijn, moet er vanuit de samenhang aan
oplossingen worden gewerkt;
• Betrek burgers vroegtijdig in projecten die in hun wijk gaan spelen;
• Waar sprake is van schaarste, dient niet over marktwerking te worden gesproken en dient de
schaarste op een sociale en rechtvaardige wijze te worden verdeeld;
• Het deel uitmaken van een goed netwerk is belangrijk;
• De administratieve belasting van professionals rond de verantwoording van hun inzet dient
te zijn gericht op hoofdzaken;
• ICT toepassingen voor (hulpbehoevende) burgers moeten zijn gericht op het ondersteunen
van de burger en mogen niet dienen als vervanging van persoonlijk contact;
• Senioren willen volwaardig aan onze digitale samenleving kunnen deelnemen; en
• Een inclusieve samenleving begint met de inclusieve wijk.
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