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1. Algemene ontwikkelingen, organisatie en bestuur 
 
Visie 
Na veertig jaar belangenbehartiging in de stad, voor en met ouderen, hebben wij om te beginnen in het 
afgelopen jaar bewust stil gestaan bij de vraag wat de waarde en betekenis van COSBO Stad Utrecht in 
deze tijd is. Bestuur en medewerkers hebben zich daarom beraden op visie en missie van onze organisatie. 
Dit vraagstuk was in het voorgaande jaar al relevant, toen wij met andere maatschappelijke organisaties 
geconfronteerd werden met een ingrijpend proces van heroverweging, bundeling en bezuiniging.  
 
De gemeente kent een toenemend aantal ouderen en voor bepaalde groepen zijn er problemen die niet 
zonder goed beleid zijn aan te pakken. Die problemen verscherpen doordat de gemeente verantwoordelijk 
is geworden voor tal van regelingen. Allerlei nieuwe structuren zijn ontstaan of in bewerking. Het goed 
samenwerken van organisaties is van het grootste belang om te voorkomen dat mensen tussen de wal en 
het schip raken. Veel ouderen kennen de weg naar instanties niet goed, wonen niet geschikt, zijn eenzaam, 
hebben goede zorg aan huis nodig, of hebben het financieel moeilijk. Daarbij wordt een steeds grotere 
zelfstandigheid verwacht of anders inzet van de omgeving (mantelzorg, burenhulp, vrijwilligers). Zolang 
dit soort zaken om nieuw of beter beleid vragen danwel om praktische oplossingen, is de kennis en 
ervaring van COSBO en zijn achterban nodig.  
Ons doel is hetzelfde, de manier waarop we werken is echter nogal veranderd, inspelend op de 
hedendaagse werkwijze: netwerken bouwen en onderhouden, informele contacten aangaan, meer 
meedenken in ontwikkelfasen van wet- en regelgeving. Uiteraard volgen we ook de uitvoeringspraktijk zo 
goed mogelijk.  
 

Wij zien het als onze missie om eraan bij te dragen dat alle ouderen in Utrecht hun leven invulling kunnen 
geven zoals zij dat wensen en adequate ondersteuning krijgen als dat nodig is. De uitgangspunten van de 
Verenigde Naties (1996) ten aanzien van onafhankelijkheid, deelname, zorg, zelfontplooiing en 
waardigheid dienen hierbij als basis voor ons handelen. Onze rolopvatting is samen te vatten met deze 
kernwoorden: 

 Signalerend 
 Informerend 
 Verbindend 
 Initiërend  
 Beïnvloedend 

 
Collectieve belangenbehartiging richt zich op beïnvloeding van beleid en uitvoering, niet op het zelf 
ontwikkelen of bijstellen daarvan. Wij komen in actie wanneer blijkt dat ouderen in het algemeen of 
bepaalde groepen in het bijzonder (bv migranten of minima) onevenredig getroffen worden door het 
beleid van de lokale overheid of uitvoeringsinstanties. Maar het beste is om ‘aan de voorkant’ van het 
beleid betrokken te zijn: de ontwikkelfase.  
 
Verbreding 
COSBO wil de belangenbehartiger zijn van alle ouderen van Utrecht. Een goed contact met organisaties 
van ouderen biedt daarvoor de basis, zonder dat dit via een formeel vertegenwoordigingssysteem gestalte 
hoeft te krijgen. Begin 2016 zijn onze statuten hierop aangepast: alle organisaties die voor de belangen 
van (groepen) ouderen opkomen, kunnen in COSBO-verband samenwerken en kennis of ervaring 
inbrengen. Door deze nieuwe opzet is het mogelijk geworden om naast de oorspronkelijke 
ouderenbonden KBO en PCOB (ANBO is niet meer lokaal actief), ook verbinding te maken met FNV 
Senioren en de banden met het Netwerk Oudere Migranten Utrecht (NOMU) te verstevigen. Dit heeft 
geleid tot benoeming van een bestuurslid die een directe relatie met dit netwerk heeft (A. Tahrioui).  
Er zijn tevens pogingen gedaan om in contact te komen met CNV, maar dat heeft nog geen resultaat gehad. 
Lokaal is deze bond (nog) niet erg actief. 
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Samenwerking met anderen, zoals Solgu, de Armoedecoalitie, het NUZO en partners in het 
Maatschappelijk Netwerk Utrecht, zoeken wij zoveel mogelijk op. Zo hebben wij eind 2016 het initiatief 
genomen om met de LHBT-adviescommissie onderzoek onder roze 65+ers te doen, wat in 2017 wordt 

gerealiseerd. Door samen te werken wordt het tevens mogelijk om bepaalde onderwerpen in eigen huis 

minder prioriteit te geven, ten gunste van de eigen speerpunten uit het jaarplan en de begroting. Maar 
het blijft een bewuste keuze: bij elk hoofdthema op onze agenda, proberen wij de goede balans te vinden 
tussen de missie van het COSBO als zelfstandige belangenbehartigingsorganisatie en de vorm van 
samenwerking met anderen in de stad. Samenwerking mag niet ten koste gaan van onze eigen slagkracht 
in het maatschappelijk veld.  
 
Bemensing 
COSBO is een stichting, bestuurd door (onbezoldigde) vrijwilligers. Eind 2016 was de samenstelling van het 
bestuur als volgt: 

 dhr. W.J. van Gelder  voorzitter 

 dhr. W.K. van Vugt   penningmeester 

 dhr. S. Koopmans      secretaris 

 mw. I.A.M. Bouter-Schrijnemakers lid 

 mw. C. Voorrips   lid (afgetreden per 1-1-2017) 

 mw. C.J. Tijdeman   lid 

 dhr. A. Tahrioui    kandidaat-lid (bestuurslid per 1-1-2017) 
 
Het bestuur heeft negen keer vergaderd. Naast de gebruikelijke onderwerpen op de bestuursagenda, zoals 
jaarplan en financiën, kregen de ontwikkelingen rond het MNU (en dan met name de positie van COSBO 
in relatie tot de ACO) betrekkelijk veel aandacht.  
 
Bij het ondersteuningsbureau van COSBO zijn vier personen in dienst (2,06 Fte inclusief 16 uur 
secretariaat). Er is speciale aandacht besteed aan de invoering van het Individueel Keuzebudget en het 
Loopbaanbudget, op grond van de vernieuwde cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Het 
ziekteverzuim bedroeg in 2016 slechts 1,4 procent.  
Eind 2016 nam COSBO afscheid van 
beleidsmedewerkster Marieke 
Lampe, die 8,5 jaar voor ons werkte. 
Zij legde de basis voor het Netwerk 
Oudere Migranten Utrecht en 
verbond de verschillende 
deelnemende organisaties en 
sleutelfiguren met elkaar, met 
beleidsbepalende organisaties in de 
stad en met COSBO. Ook was zij jaren 
actief op het gebied van 
toegankelijkheid en mobiliteit, een 
thema dat COSBO nu meer overlaat 
aan samenwerkingspartner Solgu. 
Housnia el Mimouni is in 2017 
gestart als Mariekes opvolgster. 
 
Naast de beroepskrachten op het bureau zijn er zo’n dertig ouderen betrokken bij COSBO: in het bestuur, 
in themagroepen, ‘op afroep’ of als vertegenwoordiger in overlegorganen. Vrijwilligers ontvangen voor 
hun werk geen onkostenvergoedingen, wel een attentie aan het eind van het jaar, bij verjaardagen of 
andere bijzonderheden. In 2016 zijn er ook enkele nieuwe vrijwilligers geworven. 

afscheid van Marieke Lampe 
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Van onze trouwe vrijwilligersgroep weten we dat men zich zeer verbonden voelt met het COSBO, en daar 
wil men tot op hoge leeftijd (de oudste werd 100 jaar in de zomer) bij betrokken zijn. De vrijwilligers zijn 
van verschillende leeftijden en hebben uiteenlopende achtergronden en interesses. Ook ouderen met een 
migratieachtergrond maken deel uit van ons vrijwilligersbestand. 
 
Verhuizing 
Begin 2016 is COSBO verhuisd naar een nieuw, kleiner kantoor in de wijk Kanaleneiland, wat zeker de 
eerste twee maanden veel regelwerk met zich meebracht. Dit was een direct gevolg van de in 2015 
gestarte ‘bundelingsoperatie’ van maatschappelijke organisaties en de daarmee gepaard gaande 
bezuiniging.  
De verhuizing leverde behalve een kostenbesparing ook een efficiëntere samenwerking met 
partnerorganisatie Solgu op. De vergaderruimte en faciliteiten worden voortaan gedeeld, wat bijna 
vanzelfsprekend ook tot meer inhoudelijke afstemming leidt. De locatie staat tevens open voor flexibel 
werken of vergaderen voor andere deelnemers binnen het Maatschappelijk Netwerk Utrecht. 
 
 

2. Activiteiten en bijdragen  
 
Informatievoorziening 
Een belangrijke factor in ons werk is informatie en communicatie. Niet alleen om COSBO in beeld te 
brengen, maar vooral om via ‘stakeholders’ in de stad (ambtenaren, raadsleden, hulp- en zorgverleners, 
etc.) aandacht te blijven vragen voor het toenemende aantal ouderen en het beleid dat daarvoor nodig is, 
op verschillende thema’s. Daarnaast is het informeren van de senioren zelf van groot belang. 
 
Een interessant communicatiemiddel blijkt Twitter te zijn:  begin 2015 gestart met een account, medio 
2015 al 125 volgers, begin 2016 zo’n 200, oplopend tot rond de 325 aan het eind van het jaar. Twitter kost 
weinig tijd om bij te houden en het is een effectief middel om direct een specifieke groep belangstellenden, 
in ons geval bijvoorbeeld raadsleden en professionals/partners in de stad, over relevante zaken te 
informeren.  
Onze digitale nieuwsbrief COSBO Actief verscheen vier keer en richt zich vooral op onze professionele 
relaties en belangstellenden (ruim 150 ontvangers), om te laten zien wat we doen en wat er speelt. 
Daarnaast kwam ook in 2016 weer vier keer een OuderenInfo uit, het bulletin dat verspreid wordt via de 
drie lokale ouderenbonden van KBO-PCOB en via een eigen mailinglist. Hierin staat vooral informatie waar 
ouderen zelf hun voordeel mee kunnen doen. Verder beschikken we over een 50-tal mailadressen van 
senioren die beschikbaar zijn (of anders anderen kunnen bereiken) voor adhoc oproepjes en vragen die 
ons bereiken via studenten, onderzoeksinstellingen, lokale initiatieven of anderszins. Een snelle manier 
om de doelgroep te helpen bereiken. 
 
Nieuw was het verschijnen van maandelijkse columns in de Oud Utrechter, geschreven door directeur 
Martina van den Dool. In een verhalende vorm kunnen de oudere lezers kennis nemen van interessante 
of nuttige wetenswaardigheden. Daarnaast draagt COSBO regelmatig tips en ideeën aan voor 
onderwerpen die in een ochtendprogramma van de lokale radiozender BingoFM behandeld worden. Het 
eerste voorbeeld daarvan was een interview met een veiligheidsadviseur van KBO Leidsche Rijn. 
Eind december verscheen in het Algemeen Dagblad/Utrechts Nieuwsblad een opinieartikel over zingeving, 
eveneens van de hand van de directeur (“Kerstdiner slechts een uitje”). In november had het AD/UN al een 
artikel van COSBO en Solgu samen gepubliceerd (“Langer thuis wonen probleem”).  
 
Bijeenkomsten 
Het COSBO organiseerde weer een Oudereninformatiemarkt, deze keer op uitnodiging in het 
Bartholomeus Gasthuis. De markt houdt verband met de Internationale Dag van de Ouderen (1 oktober) 
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en is niet alleen informatief, maar ook gezellig. Bovendien zien 
standhouders (dit jaar bijna 30) het als gelegenheid om te 
netwerken. Het bezoekersaantal lag dit jaar lager dan voorheen 
(rond de 200 geteld), wat verschillende oorzaken had. Het 
komende jaar wordt een andere, meer thematische opzet 
geprobeerd, op een beter bereikbare locatie. De samenwerking 
met het Bartholomeus Gasthuis verliep zeer plezierig.  
 
Begin december organiseerde het MNU een manifestatie rond 
het thema langer zelfstandig wonen. 1 Ook COSBO was, als lid 
van de MNU-werkgroep, bij de voorbereidingen van deze dag 
betrokken. De belangstelling voor deze middag was groot. De 
twee aanwezige wethouders bleken bereid om te denken over 
het instellen van een ‘aanjaagteam’ rond de uitvoering van 
‘Motie 39’.  
De behoefte aan geschikte woningen en meer ruimte voor 
wooninitiatieven groeit en daar willen de samenwerkende 
organisaties met de gemeente graag wat aan doen. 
 
 
 

Inhoudelijke thema’s  
De informatiestromen die tegenwoordig –in een steeds hoger tempo- van, naar en via COSBO lopen, 
maken het mogelijk te verbinden en te signaleren (naar gemeente, organisaties, professionals, groepen, 
ouderen). Bij veel inhoudelijke onderwerpen werkt COSBO samen met andere organisaties of in 
netwerken. Met name bij grotere dossiers, zoals armoedebeleid, wonen en Wmo, is samen optrekken 
waardevol, ieder vanuit de optiek van de eigen achterban.  
 
Als COSBO zijn we verbonden aan de volgende organen of netwerken: 

 Armoedecoalitie  

 Breed Platform Wmo (gemeente + lokale organisaties) (tot december) 

 Cliëntenraad Wmo  

 De Bundeling (tot eind december) 

 Maatschappelijk Netwerk Utrecht  

 Netwerk Oudere Migranten Utrecht  

 Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO)  

 POS-overleg (stationsgebied) en Regionaal Overleg Consumenten in het OV (ROCOV) 

 SAMEN-in-de-stad-netwerken (wijkniveau) 

 Stedelijk Netwerk Mantelzorg (nieuw) 

 Stedelijk Platform Ouderenzorg (nieuw) 

 Stuurgroep Wonen en Zorg verbonden (gemeente + lokale organisaties) (tot december) 

 Toegankelijkheidsnetwerk 

 Werkgroep Utrecht voor later (nieuw) 
 
Gebruik maken van zulke netwerken en projectgroepen is voor organisaties als de onze een effectieve 
manier om invloed uit te kunnen oefenen, informatie uit te wisselen en verbindingen te leggen. Deze 
werkwijze levert meer op dan deelname aan formelere overlegvormen, zoals adviescommissies of 
stuurgroepen. In de praktijk merken we dat ook de gemeente vaker nieuwe, tijdelijke, informele en 
flexibele werkvormen prefereert. Zo werden wij uitgenodigd deel te nemen aan een project over de 

                                                
1 http://www.maatschappelijknetwerkutrecht.nl/verslag-bijeenkomst-langer-zelfstandig-thuis-wonen-d-d-2-december-2016/  

http://www.tussenvoorziening.nl/de-tussenvoorziening/165/Armoedecoalitie
http://www.utrecht.nl/wmo-in-utrecht/adviesorganen-wmo/clientenraad-wmo/
http://bundeling.nl/
http://www.nuzo-utrecht.nl/
http://www.rocovutrecht.nl/
http://www.axioncontinu.nl/Samen-in-de-Stad
http://www.utrecht.nl/welzijn/toegankelijk-utrecht/
http://www.maatschappelijknetwerkutrecht.nl/verslag-bijeenkomst-langer-zelfstandig-thuis-wonen-d-d-2-december-2016/
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‘wooncarrière’ van senioren, in het kader van een VNG-Challenge. Eindresultaat is een inspirerende en 
informatieve website voor oudere bewoners van de wijken Tuindorp en Tuindorp-Oost: 
www.utrecht.voorlater.nl.  
 
De nieuwe werkvormen van organisaties om ons heen, die ruimte bieden om in een vroeg stadium van 
beleidsontwikkeling en –uitvoering mee te denken en te doen, vragen steeds om goede afwegingen te 
maken over onze mate van inzet en betrokkenheid. Leidend daarbij is steeds de vraag waar de ouderen 
het meeste mee gediend zijn. Tegelijkertijd maken we ook nog steeds gebruik van de mogelijkheid om de 
gemeenteraad te informeren over beleidsplannen of praktijkervaringen, zowel in persoonlijke gesprekken 
als tijdens raadsinformatieavonden. 
 
Thematisch overzicht 
 

SOORT ACTIVITEIT Concreet 

Organisatie -beleidsplanning, administratie & control / jaarverslaglegging 2015  
-implementatie CAO-regeling voor loopbaan- en keuzebudgetten 
-afscheid medewerker / werving en selectieprocedure opvolger 
-verhuizing kantoor (jan/feb);  
-bezoek wethouder Diepeveen aan Solgu en Cosbo (aug.) 
-informatieve bijeenkomsten voor COSBO-vrijwilligers en ouderenbonden over 
actuele ontwikkelingen en onze werkzaamheden 
-afstemming met NOMU over gezamenlijke visie en thematiek 

THEMA’s:   

Zorg & Welzijn 
 
 

-overleg en afstemming over nieuwe beleidsregels en verbeterplannen 
huishoudelijke hulp, veel in samenwerking met Solgu en CR-Wmo 
-deelname in project rond cultuursensitiviteit Buurtteams (met Saluti) 
-overleg met Buurtteams Sociaal ivm beter bereik ouderen/migranten, 
themabijeenkomsten ondersteund, bijgedragen aan opzet training cultuursensi-
tiviteit 
-gestart met bezoeken Buurtteams door enkele ouderen, aan de hand van bepaalde 
criteria (vindbaarheid, toegankelijkheid, ontvangst e.d.) 
-input bij Stedelijke Agenda Ouderen / Vitaal Oud Worden en daaraan verbonden 
activiteiten, zoals verbetering vroegsignaleringsbeleid en opzet platform dat werkt 
aan betere samenwerking tussen organisaties in de wijken (gemeente/ZilverenKruis) 
-deelname in beoordelingscommissie Inkoop Dagbegeleiding 2017 (apr-aug) 
-bijgedragen aan de Factsheet Preventieve Ouderenzorg 
-meegedacht over verbetering mantelzorgondersteuning en bevordering specifieke 
aandacht voor migranten; deelname in stedelijk netwerk mantelzorg (sinds 
december) 
-verzamelen informatie bij hulpverleners over aandacht voor zingeving en 
levensvragen en de lacunes in het beleid daarbij 
-oriëntatie op mogelijk onderzoek onder roze ouderen, in samenwerking met LHBT-
adviescommissie/Roze50+ 
 

Financiën  -deelname in overleg Armoedecoalitie, -Stuurgroep, -Platform, vooral gericht op het 
volgen van het nieuwe beleid rond ‘levensgebeurtenissen’, U-pas en ouderen met 
onvolledige AOW 
-input voor verruiming van het U-pasaanbod voor ouderen (bv korting op OV-
busreizen), op verschillende plekken gedeeld (wethouder, ambtenaren, etc.) 
-onderzoek met CR-wmo naar de stapelingseffecten en andere knelpunten rond 
eigen bijdragen en vervolgens een rapport aangeboden aan de wethouder 
-notitie over Blijverslening voor huiseigenaren opgesteld, kan in Utrecht ook beleid 
worden (2018?) 
 

http://www.utrecht.voorlater.nl/
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Leefomgeving 
 
 

-deelname aan jury Toegankelijkheidsprijs 2016 (vrijwilliger) 
-input geleverd voor nieuw verkeerseducatiebeleid, gericht op senioren 
-input t.b.v. Agenda22/Toegankelijkheidsnetwerk en afspraken over toekomstige 
werkvorm 
-overleg over Prestatieafspraken gemeente/woningcorporaties  
-deelname aan vergaderingen huurdersvereniging De Bundeling en overleg over 
toekomstige vorm van huurdersparticipatie 
-deelname in MNU-project inzake wooninitiatieven/ouderenhuisvesting/geschikt 
wonen (uitvoering motie 39); concreet ingezet op bouwplannen NPD-strook 
(Overvecht) in de vorm van advies over het programma van eisen 
-mede-organisatie MNU-manifestatie Langer Thuis Wonen (dec) 
 

Informatievoorziening 
 
 

-Belastingvoorlichting aan ouderen (20 deelnemers/feb.) 
-meegedacht over vernieuwde website gemeente Utrecht (zorg en welzijn), 
foldermateriaal over buurtteams, Wmo e.d. 
-bijgedragen aan de ontwikkeling van een site voor senioren in Tuindorp/Tuindorp-O 
ism gemeente/Woonz/ACO: utrecht.voorlater.nl (pilot om denken over wonen te 
stimuleren) 
-contacten over het project Ouderen In de Wijk (Bibliotheek/MiraMedia), gericht op 
bereiken en informeren/doorverwijzen ouderen in Kanaleneiland en Overvecht 
-afspraken met lokale media over bijdragen vanuit COSBO tbv ouderen 
-voorbereiding en organisatie van de Informatiemarkt op 1-10 (mrt-sep) 
-oriëntatie op de inzet van Vrijwillige Ouderenadviseurs van lokale ouderenbonden 
(vervolg in 2017) 
 

Netwerken 
 
 

-NOMU-netwerk coördinatie (overleg, informele contacten, bezoek activiteiten) 
-overleg Maatschappelijk Netwerk Utrecht en met afzonderlijke partners, met name 
gesprekken met ACO over samenwerkingsmodel 
-bijwonen diverse SAMEN-bijeenkomsten, m.n. waar relatief meer ouderen wonen, 
zoals Overvecht, Kanaleneiland, Hoograven, Noord/Oost, Rivieren-Dichterswijk. 
-werkbezoek/contact diverse lokale organisaties (b.v. Axion Continu, Vecht & IJssel, 
buurtteams, sociaal makelaars) 
-contacten met raadsleden en fracties over actuele thema’s m.b.t. ouderen 
-bijwonen bijeenkomsten van en afzonderlijk overleg met NUZO  
-deelname aan congressen/themabijeenkomsten over actuele onderwerpen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Themagroep bij COSBO 
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3. Opbrengst 
 
De werkwijze van belangenorganisaties is in beperkte mate te vertalen in meetbare cijfers en resultaten. 
Niettemin kunnen wij ten aanzien van het jaar 2016 vaststellen dat COSBO: 
 

1. Constructief heeft bijgedragen (incl. vrijwilligersinzet) aan verdere ontwikkeling van het nieuwe 
Maatschappelijk Netwerk Utrecht, in het bijzonder nauwere samenwerking met Solgu. 

2. De eigen externe communicatiemiddelen heeft uitgebreid en verbeterd, met een groter bereik, 
maar ook actieve bijdragen heeft geleverd aan betere of nieuwe communicatiemiddelen van de 
gemeente. 

3. Zijn netwerk, tevens op wijkniveau, heeft benut om informatie en signalen uit de praktijk te 
verzamelen en  samen te werken aan verbetering van zaken die voor ouderen van belang kunnen 
zijn, met name degenen in een kwetsbare situatie. 

4. Bereikt heeft dat steeds meer professionals oog krijgen voor ‘senior- en cultuursensitief’ werken 
en de specifieke kennis en vaardigheden die dat vergt. 

5. Op het terrein van lokaal armoedebeleid (eigen bijdragen, toeslagen, U-Pas) achteruitgang in de 
financiële positie van ouderen heeft helpen te voorkomen of heeft kunnen beperken. 

6. Actief heeft bijgedragen aan het denken over en beleid voor geschikt/toekomstbestendig “langer 
thuis wonen” en wat ouderen hiervoor nodig hebben. 

7. Samen met partnerorganisaties heeft gezorgd voor verbetering van het beleid rond hulp in de 
huishouding, vroegsignalering en mantelzorg, alsmede voor meer bewustwording heeft gezorgd 
over de effecten van eigen bijdragenregelingen. 

 

4. Financieel resultaat 
De complete jaarrekening van 2016 is afzonderlijk beschikbaar. De balans per 31 december is als volgt 

vastgesteld: 

 


