
Samen aan de slag voor een seniorvriendelijk

‘s-Hertogenbosch
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Als Seniorenraad staan wij voor de belangen van de senioren als inwoners van ‘s-Hertogenbosch.

Wij spannen ons in om senioren binnen het sociaal domein een leefbare omgeving te bieden en

treden op als spreekbuis voor de ouderenbonden en staan open voor de samenwerking met andere

Belangenorganisaties. 
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Wij spannen ons in voor nieuw en aangepast wonen voor senioren in relatie tot ‘langer thuis wonen’ 

in samenhang met ‘slimme binnen- en buitenruimte’ en ‘uitbreiding dagopvang voor senioren’. 

‘s-Hertogenbosch
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Belangrijk issue is het inzicht krijgen wat er leeft en gerealiseerd wordt in de wijken 

met betrekking tot senioren. Contacten met wijk-, bestuur- en dorpsraden is hiervoor 

essentieel. Beschikbare onderzoeksgegevens van de gemeente ‘s-Hertogenbosch

spelen hierbij een niet onbelangrijke rol.
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Boschwijzer

Slimme Binnen- en Buitenruimte
&

2018



De kernactiviteit richt zich op ‘wonen’ met aandacht voor 

leeftijdgebonden huisvesting, duurzaamheid, veiligheid, armoede, 

eenzaamheid, mobiliteit, dementie en leefbaarheid in de directe 

omgeving. 

• Burgerbetrokkenheid stimuleren

• Signalen oppikken

• Opkomen voor belangen

• Het goede behouden

• Bottom up inhoud geven

• Behoeften peilen

• Regie voeren

• Spreekbuis zijn van Wie of Wat

• Zichtbaarheid vergroten

Gezondheid 

Onder

ouderen, 

hoe krijgen 

we daar 

zicht op?

Wonen 

onder 

ouderen, 

welke 

standaard is 

gewenst?

Armoede 

onder 

ouderen, 

hoe kunnen 

we dit 

voorkomen?

Inkomen 

Onder

ouderen, 

hoe kunnen 

we dit 

sturen?

Middelen 

Voor

ouderen, 

waar is 

behoefte 

aan?
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Visie / doelstelling

• Benutten van de eigen kracht 

• Omgaan met kwetsbaarheid.

• Belangenbehartiging. 

• Het goede wat er is behouden

• Van “top-down naar bottom-up”

• Betrokkenheid wijk-, dorpsraden

• WMO en Cliëntenraad

Vernieuwingsproces Inhoud

• Wonen

• Welzijn en zorg

• Werk en inkomen

Rolverdeling Organisatiestructuur

• Betrokken bij senioren in de eigen wijken en dorpen

• Agenderen actuele thema’s  wijk-, bestuur- en dorpsraden 

• Gesignaleerde problemen en belangen in wijken en 

dorpen afstemmen

• Een netwerkstructuur, die zich continu aanpast.

• Platform voor kracht- en kwetsbare senioren.

• Luisterend oor voor signalen vanuit dorpen en wijken.

• Spreekbuis van en voor lokale organisaties.

625-1-2018 W.T.Jansen MSc RCFM



SENIORENRAAD

Ouderenbonden

& organisaties

. ANBO

. KBO

. HEVO

. PCOB

. SAS

. GCP

Wijkraden

Bestuursraden

Dorpsraden

Bewonersraden

Wijkpleinen

Wijkinfopunten

Divers

Juvans

MEE

Zorginstellingen

Vivent

Brabantzorg

van Neijnsel

Woningbouw

. Corporaties

. Sociale   

woningbouw

. Project

ontwikkelaars

SENIOREN in BEWEGING
1.Wonen

2.Gezondheid

3.Welzijn

4.Inkomen

5.Voorzieningen
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• Ontwikkelen
• Kennis sociaal domein
• Initiatieven – Boschwijzer / SB&B

• Bestuurlijk
• Implementatie beleid
• Advies – gevraagd & ongevraagd

• Samenwerking
• Benoemen Speerpunten
• Opstellen Werkplan 2018

• Beschikbare middelen
• Menskracht
• Financieel

-AR

Participatiewet

WONEN, WELZIJN

ZORG

WERK, INKOMEN

SR

POL.PARTIJEN

RAADSLEDEN
AMBTENAREN
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Juvans

MEE

Divers

GCP
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Wanneer zijn we

tevreden?

Willen jullie signalen met betrekking tot problemen en wensen van ouderen in jullie wijk doorgeven aan 

de Seniorenraad…….

Willen jullie activiteiten bedoeld voor ouderen in jullie wijk doorgeven aan de Seniorenraad……

info@seniorenraads-hertogenbosch.nl

Dank voor

uw aandacht


