
Geschiedenis 

De voorloper van de Stichting Senioren Platform Steenwijkerland is in 

1993 ontstaan en opgericht door Fred Bakker, een garage houder uit 

Vollenhove. Hij was begaan met de belangen van de ouderen in de 

gemeente Brederwiede. Van daaruit gingen de afdelingen van de 

ANBO en de PCOB in de gemeente Brederwiede met hem 

samenwerken. Vanwege de toen aankomende gemeentelijke 

herindeling werd de naam van dit samenwerking verband Regionaal Samenwerkende Ouderen 

Bonden (RSOB), zodat de bonden uit Steenwijk en IJsselham zonder naam problemen aan 

konden sluiten. 

Sindsdien bestond de RSOB uit ouderenverenigingen en ouderenbonden uit de gemeente 

Steenwijkerland 

 

De Ouderenbonden zijn niet alleen voor dagjes uit en bingo, maar ook voor belangenbehartiging 

van ouderen en dit dan ruim gezien. 

Dat omvat veel, zoals bijv. geschikte (levensloopbestendige) woningen voor ouderen, 

bestrijding van leeftijdsdiscriminatie, tegengaan van lange wachttijden voor thuiszorg en 

ziekenhuisopname, geschikt en voldoende vervoer, koppeling van AOW aan de 

loonontwikkeling en goede pensioenvoorzieningen. 

 

De belangenbehartiging vindt vooral plaats op landelijk niveau. Hier overleggen 

vertegenwoordigers van de bonden met politici, het bedrijfsleven, de Ziekenfondsraad en 

anderen om te komen tot een volwaardige rol voor senioren in de samenleving. 

 

Ook op lokaal en regionaal niveau kunnen de ouderen meepraten over de inrichting van onze 

samenleving. Belangrijke zaken zijn het goed functioneren van de verzorgings- en 

verpleeghuizen, de thuiszorg, de maaltijdverstrekking, een correcte uitvoering van de nieuwe 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), het huisvestingsbeleid van de gemeente en 

dergelijke. Ook van belang zijn vragen als: hoe gaat de gemeente om met de (bijzondere) 

bijstand en is zij niet te bekrompen bij het kwijtschelden van plaatselijke belastingen en 

heffingen. 

  

Samenwerking 
Soms kan de belangenbehartiging het beste door de plaatselijke afdeling gebeuren. Als een lid 

geholpen moet worden met het invullen van een formulier, kunnen bestuursleden hier de 

helpende hand bieden. Vaak is het echter doelmatiger en doeltreffender om samen te werken 

teneinde een bepaald doel te bereiken. Twee zijn sterker dan één en dubbel werk wordt zo 

voorkomen. Als er bijvoorbeeld veel klachten zijn over een zorginstelling in de regio, is een 

gezamenlijke aanpak beter dan dat iedere afdeling van een Ouderenbond in de regio dit 

afzonderlijk aanpakt. Dit geldt ook voor problemen of wensen die spelen bij de gemeente. Zo'n 

orgaan dat in voorkomende gevallen namens alle Ouderenbonden kan spreken moet er dan 

natuurlijk wel zijn. De ANBO en de PCOB (in N.W.- Overijssel zijn geen KBO-afdelingen) 

hebben daarom besloten hiervoor een nieuw orgaan op te richten: 

Regionaal Samenwerkende Ouderenbonden N.W.- Overijssel, kortweg 

 

RSOB 

Oprichtingsdatum: 12 april 1999. 
 


