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Informatie bijeenkomst 'De overheid gaat (onontkoombaar) digitaal' 
Internetontwikkelingen gaan razendsnel. Zelfs mensen in het vakgebied raken wel eens 
achterop. Ook zij worden soms verrast door ontwikkelingen waarvan iedereen ineens op de 
hoogte lijkt te zijn? Hoe is het dan gesteld met de dokter, de kapster, de timmerman? 
Sommigen passen zich gemakkelijk aan de internetmogelijkheden aan. Vooral voor ouderen 
onder ons is het een hele opgave (soms zelfs een onmogelijke) om de moderne 
ontwikkelingen bij te houden. Het gevoel van onzekerheid groeit voor deze laatste groep. 
Wat valt er aan te doen? 
SeniorenRaadBest wil in samenwerking met CultuurSpoor, de gemeente en SeniorWeb een 
eerste antwoord geven tijdens de informatiebijeenkomst op dinsdag 26 januari in de grote 
zaal van de Prinsenhof. 
Op deze middag zullen we naast een algemeen beschouwelijke inleiding over digitale 
ontwikkelingen ingaan op het werken met de digitale overheid (o.a. gemeente Best, Sociale 
Verzekeringsbank, Belastingdienst).  
Daartoe heeft CultuurSpoor het initiatief genomen om cursussen/trainingen te organiseren 
die door SeniorWeb Best zullen worden verzorgd. Het idee achter de cursus is dat cursisten 
in kleine groepen, onder begeleiding van docenten, stapsgewijze ervaring opdoen met 
belangrijke vaardigheden voor het werken met de elektronische overheid. Denk hierbij aan: 
het aanvragen en gebruiken van een DigiD (een digitale toegangscode), het digitaal maken 
van een afspraak, het doorgeven van een verhuizing en dergelijke. 
Naast de opzet en de uitgebreide uitleg over de cursus wordt er deze middag ook aandacht 
besteed aan de digitale belastingopgave. Wat betekent:  'Weg met de blauwe enveloppe'?  
Tevens zal een vertegenwoordiger van de gemeente Best een inkijkje geven in de digitale 
dienstverlening. Wat kan er, wat moet er en hoe kan het ook anders. Kortom, een middag 
die u niet mag missen als u met zelfvertrouwen gebruik wilt/moet maken van digitale 
diensten in het algemeen en van digitale overheidsdiensten in het bijzonder.  
De Informatiebijeenkomst vindt plaats in de Prinsenhof op dinsdag 26 januari van 14.00 
tot 16.00 uur. Toegangsprijs € 2,00. 
  

Vijf principes voor veilig bankieren 
Eind 2015 organiseerde Rabobank Het Groene Woud Zuid in Best een dialoogsessie met 
vertegenwoordigers van ouderenorganisaties. De aanwezigen merkten dat veel ouderen 
vragen hebben over de veiligheid van bankieren. Daarom informeert de Rabobank 
belangstellenden graag over de vijf principes voor veilig bankieren. Ook worden er 
workshops Internetbankieren voor senioren gehouden, met speciale aandacht voor 
veiligheid. Zie hiervoor het schema hieronder. 
 



Als u zich aan de vijf principes voor veilig bankieren houdt, loopt u minder kans om 
slachtoffer te worden van fraude. De vijf principes zijn:  
1.         Houd uw beveiligingscodes geheim. 
2.         Laat een ander nooit uw bankpas gebruiken. 
3.         Zorg voor goede beveiliging van uw apparatuur. 
4.         Controleer uw bankrekening. 
5.         Meld incidenten bij uw bank en volg de aanwijzingen op. 
 

Om mensen goed te informeren, plaatst de Rabobank maandelijks een item in lokale bladen 
(Mooi Oirschot, Groeiend Best en Forum) waarin tips en voorlichting worden gegeven voor 
(onder andere) senioren. 
Wie meer wil weten over veilig bankieren of aan één van de workshops Internetbankieren 
voor ouderen wil deelnemen is van harte welkom op één van de kantoren van Rabobank 
Het Groene Woud Zuid in Oirschot, Best of Son en Breugel. Als u liever telefonisch contact 
heeft, belt u naar 583800. 
 

Schema workshops Internetbankieren voor ouderen 

 

Best  

Tijd: 13.30 uur – 16.00 uur  

Locatie: Raadhuisplein 68, 

Best  

 

Oirschot 

Tijd: 13.30 uur – 16.00 uur  

Locatie: D’n Inloop, 

Oirschot 

 

Son en Breugel 

Tijd: 13.30 uur – 16.00 uur  

Locatie: De Boerderij, 

Leeuwstraat 2, Breugel 

6 januari 2016  

2 maart 2016  

4 mei 2016  

6 juli 2015  

7 september 2016  

2 november 2016 

13 januari 2016  

9 maart 2016  

11 mei 2016  

13 juli 2016  

14 september 2016  

9 november 2016 

21 januari 2016  

17 maart 2016  

19 mei 2016  

21 juli 2016  

22 september 2016  

17 november 2016 

 

Zorg- en Dienstenwijzer 
Er is voor senioren in Best een verbeterde versie van de Zorg- en Dienstenwijzer 
beschikbaar.  
De Zorg- Dienstenwijzer wordt onder redactie van John Peeters uitgegeven door 
SeniorenRaadBest, mede namens KBO Best en PVGE Best e.o. 
De Zorg- en Dienstenwijzer is verkrijgbaar bij Bestwijzer, CultuurSpoorBest, Bruna, 
Readshop, KBO en PVGE. 
Een actuele online versie wordt bijgehouden op:  
http://www.seniorenraadbest.nl/srb/publicaties/Zorgwijzer.pdf  
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