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Inleiding
Het Seniorenplatform is in januari 2020 gestart als platformorganisatie van ouderenorganisaties in ’sHertogenbosch. Om daarin voortvarend te kunnen opereren is een raamplan met belangrijke onderwerpen voor
het Seniorenplatform van belang om proactief de belangen te behartigen voor de ouderen in ’s-Hertogenbosch.
Dit is een overzicht op hoofdlijnen die per onderwerp nader zal moeten worden uitgewerkt.
Het overzicht bestaat uit een thema, het onderwerp.
Daarnaast een overzicht op hoofdlijnen waarin gesproken wordt over de dingen die gedaan moeten worden. De
derde component zijn concrete acties waaraan gedacht kan worden.

Beleidsonderdelen
Onderwerp

Wat gaan we doen

Langer thuis wonen,
in voor én
tegenspoed

•
•
•

•
•

Concrete stappen

Een bijdrage leveren aan de
discussie binnen de gemeente
DB over de woonvisie.
Er is een stuk geschreven
Regiegroep wonen verder
gestalte geven en jaarlijks
agenderen met alle
belanghebbende partners
Ontwikkelingen volgen of in gang
zetten
Mantelzorg & respijtzorg
agenderen. In kaart krijgen waar
knelpunten zijn

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Mobiliteit voor
ouderen in
S -Hertogenbosch

•
•
•
•

Onderzoek doen naar de
feitelijke situatie m.b.t. tot
mobiliteit voor ouderen
Knelpunten in kaart brengen
Voorstel doen voor
verbeteringen
Overleg voeren met de
belangrijkste stakeholders

1
Verkort beleidsplan 2020

•
•
•
•
•

Notitie schrijven
Notitie versturen naar B&W
Inspreken tijdens debat over wonen
Bezoeken van bijeenkomsten
Delen van kennis en ervaringen
Deskundigen uitnodigen om verder te
spreken over thuis wonen
Eventueel partijen inhuren voor uitwerking

Inventariseren wat de bestaande
ouderenorganisaties binnen de gemeente ’sHertogenbosch hieraan al doen
Vaststellen welke bijdrage de bestaande
ouderenorganisatie kunnen leveren aan de
verschillende aspecten van langer thuis
wonen
Onderzoeksvraag formuleren
Onderzoek partij uitzoeken en opdracht
verstrekken
In gesprek gaan met belangrijke partijen
Notitie (laten) schrijven met daarin
aanbevelingen
Inventariseren wat de bestaande
ouderenorganisaties binnen de gemeente ’sHertogenbosch hieraan al doen

Belangenbehartiging
& ondersteuning

•

•
•

Als Platform voor de
ouderenorganisaties gaan we
overal waar dat van belang is, de
belangen van de senioren
behartigen en hen
ondersteuning bieden
De onafhankelijke
cliëntondersteuning
participatiewet monitoren
Inspelen op actuele thema’s die
zich aandienen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Armoede

•
•

In kaart brengen naar de
feitelijke situatie in ‘sHertogenbosch met betrekking
tot armoede en wat daaraan
wordt gedaan
Specifiek inzoomen op de
ouderenproblematiek
Knelpunten benoemen en
adviezen opstellen

•
•
•
•
•

•
•

Dementievriendelijke
Gemeenschap

•
•

Kennis en ervaring opdoen van
lokale ontwikkelingen op gebied
van dementie
Eventuele knelpunten in kaart
brengen

•
•
•
•
•

Communicatie

•

•

Het Seniorenplatform duidelijk
en herkenbaar op de kaart zetten
met behulp van alle relevante
middelen die daarvoor
beschikbaar zijn.
Organiseren van bijeenkomsten
vanuit een specifiek thema

•
•
•
•
•
•
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In gesprek gaan met relevantie partijen
Delen van kennis en ervaring
Inhuren van deskundigheid op het gebied
van belangenbehartiging
Voortgang accommodatiebeleid
Voortgang welzijnsbeleid
Participeren in het koploperproject rondom
onafhankelijke cliëntondersteuning
Adviezen geven daar waar dat kan
Processen blijven volgen
Wat doen de ouderenorganisaties zelf aan
belangenbehartiging
Welke bijdrage kunnen zij leveren binnen
het Seniorenplatform
In gesprek met de gemeente in kaart
brengen hoe het specifiek voor ouderen is
gesteld
Notitie KBO Brabant omzetten naar de lokale
situatie
Met belanghebbende partijen overleg
voeren i.v.m. coalitievorming
Bezoeken van bijeenkomsten
Deskundigen uitnodigen

Inventariseren wat de bestaande
organisaties hier al aan doen
Verkennen welke bijdrage zij daaraan
kunnen leveren
Alle relevante informatie verzamelen
Gesprekken aangaan met deskundigen en
betrokkenen
Bijeenkomsten bezoeken en/of organiseren
Welke initiatieven worden nu al genomen
binnen de gemeente door de
ouderenorganisaties
Delen van kennis en ervaring

Aanpassen logo
Aanpassen website
Banners en flyers vernieuwen
Onderzoeken welke social-media ingezet
gaan worden
Nieuwsbrief actualiseren en meer naar
buiten brengen.
Twitteraccount aanmaken

Samenwerken:
versterken en
verbreden

•
•
•

Coalitievorming op gang brengen
Netwerksamenwerking opzetten
Versterken van bindende
krachten binnen de
ouderenorganisaties t.b.v. een
slagvaardig Platform

•
•
•
•
•
•

Statuten

•

De statuten van het nieuwe
Seniorenplatform op (laten)
stellen en in werking zetten
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•
•
•
•
•

Delen van kennis en ervaring
Informatie halen en brengen
Knelpunten in kaart brengen
In kaart brengen waar binnen de
ouderenorganisatie specifieke
deskundigheid of kwaliteit aanwezig is
Kijken in elkaars keuken
Gebruik maken van goede inbreng vanuit de
verschillende gremia: wie het weet mag het
zeggen
Concept statuten schrijven
Notaris zoeken en overleg voeren
Aangepaste statuten op schrift (laten) zetten
Formele afhandelingen verrichten
Website aanpassen

