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Louwenaar-Oosterhof, Esther

Van: Djoke Travaille-Hibma <djoketravaille@gmail.com>
Verzonden: zaterdag 30 juni 2018 12:46
Aan: Statengriffie provinsje Fryslân
CC: Gerben Boskma; Coen van den Heuvel
Onderwerp: Manifesto SFO
Bijlagen: 2018-6-30 Positie Sfo vs Provincie Manifesto.pdf

Geachte griffier, 
 
Bijgaand sturen wij u het manifesto 2018-2019, opgesteld door de SFO, de Stichting Friese Ouderenbonden. 
De SFO is een provinciaal samenwerkingsverband van KBO, PCOB, OSiF, CNV- en FNV senioren. 
Omdat er in 2019 verkiezingen voor de provinciale staten worden gehouden, willen dit manifesto graag onder de 
aandacht van alle fracties van alle politieke partijden brengen. 
Voor de SFO zijn de volgende onderdelen van zeer groot belang, n.l. zorg, wonen, vervoer en integraal 
ouderenbeleid. 
Graag willen we contacten leggen om als gesprekspartner mee te kunnen doen in deze voor ons zeer belangrijke 
items. 
Mogen wij van u vragen om dit Manifesto naar de verschillende fracties  door te sturen? 
Wij zouden het op prijs stellen om een reactie van de verschillende fracties te mogen horen. 
We zijn van plan om te zijner tijd contacten te leggen met de verschillende secretariaten van alle fracties. 
 
Met vriendelijke groet, 
Gerben Boskma, secretaris SFO. 



 1 

OUDEREN-MANIFESTO 2018-2019 
 
 

 
 

 
STICHTING FRIESE OUDERENBONDEN (SFO) 

 
 
 
De SFO is een provinciaal samenwerkingsverband van de ouderenbonden PCOB, KBO, OSIF, 
CNV en FNV senioren 
 
De SFO kent, zoals vermeld in de oprichtingsakte, de volgende doelstelling: 
 

 
 
 
De SFO en de Provincie 
 
De SFO wil graag –ingevolge haar statuten- gesprekspartner zijn voor de Provincie. 
 
De SFO is van oordeel dat het Provinciale Bestuur ook in de huidige situatie verantwoordelijk 
is voor beleidsterreinen die ook voor ouderen van grote impact zijn. 
Vooral de onderwerpen Vervoer, Zorg en Wonen zijn hierbij van belang. 
 
Het bestuur van de huidige SFO is samengesteld uit volgende ouderenbonden: 
KBO, PCOB en Anbo, Het Anbo heeft zich uit het SFO teruggetrokken. 

PCOB 
KBO 
OSIF 
CNV 

FNV SENIOREN 
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De  “nieuwe” SFO zal bestaan uit: 
KBO, PCOB, OSIF (Onafhankelijke Ouderenbonden), CNV en FNV senioren. 
 
De doelstelling van de “nieuwe” SFO  zal niet verschillen van de huidige doelstelling. 
Hierbij zij aangetekend dat de SFO het ook tot zijn taak rekent om daar -waar dat nog niet is 
gerealiseerd- op lokaal niveau ouderenbonden in samenwerkingsverbanden te organiseren om 
zodoende voor de lokale besturen een eenduidig aanspreekpunt te laten ontstaan. 
Dit moet er ook toe leiden dat bovenlokaal –lees provinciaal- gezamenlijk kan worden 
opgetrokken zowel naar provinciaal als lokaal niveau. 
Het bestuur van de SFO wil de aanjager zijn om in 2018/2019 een Fries provinciaal 
overlegforum in te richten met provinciale steakholders op het gebied van zorg, wonen en 
welzijn. 
 
Het bestuur van de SFO betreurt het dat het Provinciebestuur gemeend heeft de subsidie aan 
de SFO te moeten beëindigen. 
Met het Provinciebestuur constateert de SFO dat heel veel verantwoordelijkheden in het 
sociale domein zijn overgegaan naar de gemeenten. De SFO deelt echter niet de conclusie van 
het Provinciebestuur dat daarmee een einde is gekomen aan haar betrokkenheid cq 
verantwoordelijkheden op deze terreinen. 
Tevens vervult de Provincie op de terreinen Vervoer, Zorg(verdeling) en Wonen een voor 
ouderen belangrijke en significante rol. 
 
 
Provinciaal Coalitieakkoord 2015-2019 
 
Pag 9: Krachtig 
 
Waar gemeenschappen of individuen tussen wal en schip dreigen te vallen en een provinciale 
rol gepast is, ondersteunen we vooral indirect, via of minimaal samen met gemeenten.  
 
Pag 10: punt 1 
 
Wij ‘inclusief beleid’ voeren. Dat houdt in dat we in al onze beleidsterreinen sociale aspecten 
integraal vervlechten. Speciale aandacht hebben we daarbij voor ouderen. Hun aantal neemt 
de komende jaren sterk toe en ook die vergrijzing werkt door in al onze beleidsterreinen. 
 
Resultaat 1: bij al ons beleid houden we rekening met sociale aspecten en we geven speciaal 
aandacht aan ouderen. 
 
Pag 28 punt 19 
 
Zeggenschap zorgvoorzieningen  

Zorgvoorzieningen zijn zeer belangrijk voor de aantrekkelijkheid van een streek. Voor 
een goede spreiding van zorgvoorzieningen is een goede samenwerking en afstemming 
nodig tussen alle betrokken partijen. De verantwoordelijkheid voor de spreiding van 
zorgvoorzieningen ligt nu bij het Rijk. Wij dringen er als provincie op aan meer te 
zeggen te krijgen over de spreiding van zorgvoorzieningen voor onze inwoners en we 
streven naar een spreidingsplan voor zorgvoorzieningen in Fryslân. Dit willen we 
opstellen samen met zorgverzekeraars en Rijk. We zien hier een centrale rol voor 
Zorgbelang. Deze organisatie blijven we de komende jaren steunen.  
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Resultaat 19: We hebben meer zeggenschap over de spreiding van zorgvoorzieningen en 
blijven zorgbelang steunen. 
 
Pag 28; punt 21 
 
Woningbestand  

Vergrijzing en bevolkingskrimp kleuren de komende jaren in sterke mate (grote delen 
van) het Friese platteland. Dat heeft gevolgen voor zowel de aantallen als soorten 
woningen die nodig zijn. Via ons herstructureringsfonds ondersteunen we het 
opknappen van woningen waar dit nodig is. Net als we het weghalen van woningen 
ondersteunen waar dit gewenst is.  
Dit is de komende jaren, net als woningbouw, nog meer maatwerk dan voorheen, 
toegespitst op het gebied. Om vooral ouderen niet allemaal naar de voorzieningen van 
de stad te zien vertrekken, zijn zorgvoorzieningen en dorpshuizen van groot belang. 
Flexibele mantelzorgwoningen maken het mogelijk dat ouderen in het gebied blijven 
wonen en daarnaast ook jongeren hun plek kunnen vinden.  
Resultaat 21: het Friese woningenbestand past beter bij de veranderende 
bevolkingsopbouw. 

 
Staat van Friese senioren/Rapport van het Fries Sociaal Planbureau 

Meeste 65-plussers in koopwoning  

De meeste Friese zelfstandig wonende senioren wonen in een koopwoning. Dit aandeel is de 
afgelopen jaren toegenomen. In 1998 woonde nog 44% van de 65-plussers in een 
koopwoning, in 2015 is dit 61%. Naar verwachting stijgt dit aandeel nog verder, omdat 
senioren langer zelfstandig wonen. Het is de vraag of de volgende generatie deze woningen in 
de toekomst wil kopen. Het toekomstige aanbod lijkt niet goed aan te sluiten op de 
woonwensen van de jongere generaties, zo blijkt uit een eerste inventarisatie. Bovendien is 
het de vraag of de woningen van de huidige senioren wel geschikt zijn om er in de nabije 
toekomst te kunnen blijven wonen, terwijl dit gezien de ontwikkelingen op het gebied van 
wonen en zorg wel wordt verwacht. Bijna kwart oudere senioren woont in niet voor senioren 
geschikte woning Uit het Woon Onderzoek Nederland (WoON), een driejaarlijks 
enquêteonderzoek van de Rijksoverheid, blijkt dat 23% van de zelfstandig wonende senioren 
van 75-84 jaar in Fryslân in een woning woont die niet geschikt voor senioren is. Dit betreft 
een woning die niet gelijkvloers of per lift bereikbaar is. Van de jongere senioren (65-74 jaar) 
is dit 45%. Senioren van 75 jaar en ouder wonen overwegend in een ouderenwoning of 
nultredenwoning  

WAT VERWACHT DE SFO VAN DE POLITEKE PARTIJEN IN 
DE PROVINCIALE STATEN EN VAN HET KOMENDE 

COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN 

 Integraal ouderenbeleid. 
 
Het huidige College van Gedeputeerde Staten van Friesland heeft zich 
gecommitteerd aan: “Resultaat 1: bij al ons beleid houden we rekening met sociale 
aspecten en we geven speciaal aandacht aan ouderen.” 
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Om dit te kunnen realiseren mag verwacht worden dat de Friese Ouderenbonden 
(SFO) op zijn minst gehoord worden bij het vaststellen van beleidsvoornemens 
waarbij ouderen zijn betrokken. 
Klaarblijkelijk is sprake van het tegendeel. De subsidie van de SFO is beëindigd 
waardoor de stem van ouderen op provinciaal niveau in het geheel niet meer wordt 
gehoord. Ook voor ouderen geldt dat zij het niet aanvaardbaar vinden, dat er over 
hen zonder hen wordt besloten. 
De SFO roept de leden van de Provinciale Staten op om de ouderenbonden te 
betrekken bij hun besluiten die (in)direct hun weerslag op ouderen hebben EN 
ONS IN STAAT TE STELLEN EEN GELIJKWAARDIGE 
GESPREKSPARTNER TE ZIJN. 
 

 Vervoer. 
Een kritische openbare voorziening zoals het openbaar vervoer mag naar de 
mening van de SFO niet louter afhankelijk zijn van de toets van de winst en 
verliescijfers. 
In krimpgebieden maar ook in sommige wijken van de Friese steden is het 
openbaar vervoer aan het verschralen en soms niet aanwezig. 
Daar waar de banken (pinautomaten), supermarkten en andere voorzieningen uit 
het straatbeeld zijn verdwenen en als het openbaar vervoer dan ook niet meer 
aansluit op de behoeften van ouderen, ontstaat er een onmogelijke situatie. 
Naar de waarneming van de SFO is de vervoersvoorziening ingevolge de Wmo op 
lokaal niveau niet afdoende ingericht op ouderen met een beperking. 

 
 Zorg. 

 
De Provincie stelt zich ten doel een spreidingsbeleid zorgvoorzieningen te 
initiëren. 
De SFO wordt graag betrokken bij de beleidsvoorbereiding ter zake 
 

 Wonen 
 
Er begint een grote spanning te ontstaan tussen de grenzen van de “zorg aan huis” en de 
instroomdrempel van de verpleegzorg. 
Het ontbreken van een aanvaardbaar “woonconcept” doet zich meer en meer gelden. 
Te goed voor het verpleeghuis en te slecht voor zorg aan huis. 
Lokale overleggen inzake woonvoorzieningen voor ouderen vinden vaak plaats met 
partners die bovenlokaal/provinciaal en soms landelijk opereren.  
De ultieme beslissing wordt dus vaak bovenlokaal genomen. Samenwerking op 
provinciaal niveau kan er voor zorgen dat een meer afgewogen beslissing tot stand wordt 
gebracht. 
Er zullen op provinciaal en lokaal niveau hierover tussen betrokken partijen afspraken 
moeten worden gemaakt. 
Een verdere uitwerking van het begrip flexibele mantelzorgwoningen dient direct van de 
grond te komen. 
Tevens dienen andere woonconcepten voor ouderen die tussen wal en het schip dreigen te 
vallen ontwikkeld te worden. 
De SFO wil hier graag bij betrokken zijn. 

 
 
Leeuwarden, 11 juni 2018  
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