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Secretariaat:  
p/a Bovenweg 2 
6721 HW Bennekom 
 

Werkplan 2021 
 
Algemeen: 
COSBO-Ede is een samenwerkingsverband van de ouderenbonden in de gemeente Ede: 

 KBO-Ede en 

 PCOB-afdelingen Ede, Bennekom en Lunteren. 
En we werken samen met Samenstede, de organisatie van Marokkaanse Nederlanders in Ede. 
Het gezamenlijke aantal leden in Ede van de bonden KBO en PCOB is per 1 januari 2020 ongeveer 1850. 
 
Taken van de ouderenbonden 
De ouderenbonden zetten zich in voor een gelijkwaardige positie van ouderen in de samenleving. In de 
Edese situatie betekent dat:    

 belangenbehartiging zowel collectief als individueel. 

 werven en stimuleren van Vrijwillig Ouderen Adviseurs en belasting invulhulpen. 

 sociale groepsactiviteiten (voorlichting, gezelligheid, contacten). 
 
Activiteiten van de ouderenbonden 
De activiteiten van de ouderenbonden bestaan o.a. uit: 

 bijeenkomsten over diverse onderwerpen waarvoor sprekers worden uitgenodigd. Deze 
bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk. (ook voor niet-leden), 

 voorlichting/afdelingsbulletin ca. 10 keer per jaar, 

 bezoeken van leden in verband met ziekte, jubilea etc. 

 individuele hulp bij het invullen van belastingformulieren, 

 individuele ondersteuning door de vrijwillig ouderen adviseurs (VOA’s), 

 organiseren van jaarlijkse uitstapjes voor leden en introducés, 

 bestuursvergaderingen, 

 overleg met de regionale en landelijke ouderenbonden. 

 Bestrijden eenzaamheid bij senioren. 
 
COSBO-Ede 
Het bestuur van COSBO-Ede zijn afgevaardigden uit het bestuur van de aangesloten ouderenbonden, 
aangevuld met een onafhankelijk voorzitter, secretaris en penningmeester. 
 
De belangrijkste taak van COSBO-Ede is de collectieve belangenbehartiging voor senioren. COSBO-Ede 
volgt het beleid van en de ontwikkelingen bij de gemeente en andere organisaties voor zover deze 
raakvlakken hebben met de belangen van ouderen. COSBO laat zich hierbij leiden vanuit het 
inventariseren van knelpunten die onze leden ervaren. Als hierin een rode draad zichtbaar wordt dan 
zoeken wij naar een oplossing in gesprekken met verantwoordelijke organisaties zoals de gemeente, 
Malkander, Stimenz, woningcorporaties en zorginstellingen. 
 
De bonden die COSBO-Ede vormen geven voorlichting over nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen 
door voorlichtingsbijeenkomsten.  
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Bijeenkomsten die open staan voor alle senioren in de gemeente Ede en worden aangekondigd in 
plaatselijke kranten en op de websites en nieuwsbrieven van de ouderenbonden.  COSBO maakt deel uit 
van de jaarlijkse informatiemarkt die Malkander organiseert. Ook via de website van het COSBO-Ede: 
http://www.cosbo-ede.nl kan informatie worden ingewonnen. (Deze website is op dit moment niet zo 
actueel als gewenst; naar oplossingen wordt naarstig gezocht) 
 
Verdere taken van het bestuur zijn de vaststelling van financiële begrotingen en verslagen en het 
rapporteren van onze activiteiten naar de ouderenbonden. Ook verzorgd COSBO-Ede de aanvraag van 
subsidie bij de gemeente Ede, welke dan op basis van activiteitenbegrotingen periodiek – deels – aan de 
aangesloten bonden ter beschikking wordt gesteld. 
 
Concrete actiepunten van COSBO-Ede voor 2021 zijn: 

 Beinvloeden gemeentelijk beleid voor senioren.  

 OIO: Vanaf begin 2020 heeft de gemeente de onafhankelijke cliëntondersteuning anders 
georganiseerd met Stimenz als uitvoerder. De bedoeling is dat Stimenz zorgt voor zowel bekendheid 
als deskundige vrijwilligers die cliënten bijstaan bij hulpvragen.  COSBO volgt de ontwikkelingen en 
overlegt hierover periodiek met Stimenz. Jammer genoeg hanteert de gemeente Ede de term 
“Onafhankelijke Inwoners Ondersteuning” i.p.v. onafhankelijke cliëntondersteuning. COSBO vindt 
inwonersondersteuning een vage term. Wij blijven uitdragen dat Clientondersteuning ervoor is dat 
senioren deskundig worden bijgestaan als zij een aanvraag doen voor bijvoorbeeld de 
WMO.   Vanaf begin 2021 wordt Ede een zogenaamde koplopergemeente voor onafhankelijke 
cliëntondersteuning. Dit betekent dat Ede extra geld krijgt van het ministerie om 
cliëntondersteuning verder te ontwikkelen.  COSBO draagt daaraan bij met de Vrijwillige Ouderen 
Adviseurs en in de projectgroep. 

 Continuering van de samenwerking met de Adviesraad Sociaal Domein Ede. 

 Ondersteuning van Malkander bij de uitbouw van het netwerk Aandachtig Ede. 

 Ondersteuning van Malkander bij het bezoeken van ouderen die 80, 85 enz. jaar worden 

 Samen met Malkander en andere partijen de organisatie van de jaarlijkse senioren informatiemarkt. 

 Werving en (bij)scholing van de Vrijwillig Ouderen Adviseurs. 

 Continuering en verdere uitbouw van de samenwerking met Samenstede en waar mogelijk andere 
georganiseerde ouderenorganisaties in de gemeente Ede. 

 Twee keer per jaar een overleg met gelijksoortige organisaties uit (FoodValley) buurgemeenten. 

 Een eventuele gemeente brede voorlichtingsbijeenkomst. 
 
Bij het opstellen van dit werkplan 2021 is volkomen onduidelijk of de Corona-pandemie in 2021 doorzet 
en welke invloed dit heeft op het werkplan zoals de jaarlijkse informatiemarkt.  
 
Dankzij de subsidie van de gemeente kan COSBO-Ede bovenstaand werk doen.  
Voor een meer gedetailleerd overzicht van de voor 2021 geplande activiteiten door de bij COSBO-Ede 
aangesloten ouderenbonden, wordt verwezen naar de bij de begroting gevoegde (activiteiten) 
begrotingen van de ouderenbonden. De begroting 2021 laat een tekort zien van € 190,00. De aan de 
gemeente gevraagde subsidie bedraagt € 15.035,00. (= gelijk aan die over 2020). 
 
Werkplan met begroting 2021 van COSBO-Ede is in haar vergadering van 21 september 2020 
goedgekeurd. 
 
 
COSBO-Ede, 24 september 2020 


