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 Beleidsdocument SeniorenRaadBest 
     

(geaccordeerd in de SRB bestuursvergadering van 22 augustus 2013) 

 

 

 

 

Inhoud 

 

1. Missie 

2. Visie 

3. Strategie 

4. Organisatie  

 

In dit document refereert SRB naar SeniorenRaadBest, KBO naar KBO Best, PVGE naar 

PVGE Best e.o., SWBO naar Stichting Welzijn Best Oirschot en BOS naar 

BevolkingsOnderzoek  Senioren (van Best). 

 

 

1.  Missie (De reden van ons bestaan) 

 

De missie van de SeniorenRaadBest is de collectieve lokale belangenbehartiging van alle 

senioren van Best. Daaronder wordt verstaan het voortdurend bevorderen van een 

optimaal leefklimaat ten aanzien van aspecten van welzijn, zorg, wonen- en 

woonomgeving, mobiliteit en dienstverlening en dat in brede zin. Deze 

belangenbehartiging gebeurt in harmonie met de belangenbehartiging van jongere 

generaties.  

 

 

 

2.  Visie (WAT we in 2018 bereikt willen hebben)  

 

- De SRB wordt algemeen erkend, herkend en gewaardeerd als DE gesprekspartner 

voor collectieve lokale belangenbehartiging van alle senioren van Best. 

 

- Alle projecten, gedefinieerd naar aanleiding van de resultaten van het 

Behoefteonderzoek onder Senioren van Best uit 2012 zijn effectief en, waar mogelijk, 

meetbaar gerealiseerd.  

 

- Er bestaat in Best een prettig woon-, werk-, en leefklimaat waarin door alle senioren 

wordt geparticipeerd en waarbij het sociaal aspect centraal staat (iedereen doet mee 

en telt mee). Dit wordt bevestigd door de uitkomsten van onderzoeken zoals bijv.  

gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl  en een nieuw/herhaald  

Behoefteonderzoek onder Senioren.  

 

- In Best realiseren alle organisaties zich dat zij er samen verantwoordelijk voor zijn om 

de gewenste zaken te realiseren waarbij solidariteit tussen de verschillende 

generaties gemeengoed is.  
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3.  Strategie (HOE we onze visie gaan realiseren) 

 

- Om haar visie te realiseren initieert de SRB projecten en is bij de realisatie ervan 

betrokken bij alle stappen die nodig zijn om zeker te stellen dat voor het betreffende 

probleemgebied een structurele (= effectieve en blijvende) oplossing wordt  

geïmplementeerd. Hieronder valt in de regel het vinden van coalitiepartners, het 

definiëren en afbakenen van het probleemgebied, het analyseren ervan, het 

definiëren van mogelijke oplossingen en waar nodig, het maken van een keuze voor 

een oplossing, deze uitwerken, uittesten en monitoren en tenslotte overdragen aan 

een partij die de continuïteit van de gerealiseerde oplossing kan garanderen.  

 

- De SRB concentreert zich verder op het beïnvloeden van de beleidsvorming  van de 

gemeente (de Raad en de politiek) vanuit het belang van senioren. Dit gebeurt zowel 

gevraagd als ongevraagd door enerzijds het inbrengen in een vroeg stadium van 

ideeën en anderzijds door het uitbrengen van advies op nieuwe beleidsstukken. 

Daarnaast probeert de SRB ook een signalerende functie uit te oefenen op de 

beleidsuitvoering.  Voor beleidsbeïnvloeding en signalering wordt zeker gesteld dat 

deze in lijn is (dan wel aanvullend is of versterkend) met de inbreng van de (directe of 

indirecte) vertegenwoordiging van de Seniorenraad in de WMO adviesraad. 

Hetzelfde geldt voor de Adviesraad Sociale Zaken. 

 

- De SRB richt zich tevens op (gevraagde en ongevraagde) beleidsbeïnvloeding van 

(professionele) maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties die in Best 

actief zijn op de gebieden welzijn, zorg, wonen- en woonomgeving, mobiliteit en 

dienstverlening.   

 

- De SRB slaat een brug naar de jongere generaties en werkt constructief en in 

harmonie met deze samen. 

 

- De SRB werkt optimaal samen met alle seniorenorganisaties in Best waarbij deze hun 

collectieve belangenbehartiging hebben ondergebracht bij de SRB.  

 

- De SRB werkt met een adequaat communicatie- en PR plan waardoor alle senioren 

van Best en alle relevante organisaties geïnformeerd en geconsulteerd worden over 

voor hen relevante zaken en ontwikkelingen. 

 

- De SRB maakt gebruik van een Raad van Advies die expertise inbrengt uit de 

gebieden wonen- en woonomgeving, welzijn, zorg, mobiliteit en dienstverlening.  

 

- De SRB maakt verder, waar nodig of gewenst, gebruik van externe professionele 

organisaties voor het opbouwen en in stand houden van hun eigen expertise. 

 

- De SRB organiseert, in nauwe samenwerking met KBO, PVGE en SWBO,  

informatiebijeenkomsten over actuele zaken en ontwikkelingen die in het belang zijn 

van alle senioren van Best.  

 

- De SRB werft vrijwilligers voor projecten, werkgroepen en bestuursfuncties met de 

hiervoor noodzakelijk geachte vaardigheden, kennis en ervaring. 
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- De SRB stimuleert senioren om te participeren in activiteiten en diensten die een 

bijdrage leveren aan de lokale gemeenschap in het algemeen en aan kwetsbare 

groepen in het bijzonder.  

 

- De SRB heeft een organisatie die effectief en efficiënt al haar activiteiten plant, 

uitvoert, controleert en bijstuurt.  

 

 

4. Organisatie (Structuur volgt uit de strategie) 

 

4.1 Organisatievorm  

 

- De SRB is opgericht als stichting bij notariële akte waarvan het doel beschreven staat 

in de statuten. De SRB kent geen leden maar belanghebbenden, zijnde alle senioren 

van Best. Verder kent de SRB deelnemers (leden van het bestuur, de werkgroepen en 

de projecten). 

 

- De stichting SRB heeft een bestuur, een projectstructuur en een aantal vaste 

werkgroepen.  Als Stichting kent de SRB geen Algemene Leden Vergadering. 

 

- Projecten worden bemand door SRB deelnemers en eventueel externen 

(coalitiepartners). Een projectdoelstelling kan geheel binnen het aandachtsgebied 

van een bepaalde werkgroep vallen of over meerdere werkgroepen heen gaan.  

 

- Werkgroepen zorgen daarnaast voor continue aandacht voor de aspecten Wonen & 

Woonomgeving, Welzijn, Zorg, Mobiliteit en Dienstverlening . 

 

 

4.2 Bestuur  

 

Het bestuur bestaat uit minimaal 7 en maximaal 11 personen: 

 

� Voorzitter (onafhankelijk, geen bestuurslid van KBO of  PVGE) 

� Secretaris (onafhankelijk, geen bestuurslid van KBO of  PVGE) 

� Penningmeester (onafhankelijk, geen bestuurslid van KBO of  PVGE) 

� 2 vertegenwoordigers uit de KBO  

o Voorzitter KBO  

o KBO Bestuurslid - Belangenbehartiging 

� 2 vertegenwoordigers uit de PVGE  

o Voorzitter PVGE 

o PVGE Bestuurslid – Belangenbehartiging 

� Coördinator Externe Communicatie  

� 1 vertegenwoordiger (bij voorkeur de voorzitter) uit elke werkgroep 

(“Linking pin“ principe).  

 

Door combinaties van functies wordt het aantal bestuursleden beperkt tot maximaal 

elf.  Zo kunnen bijvoorbeeld vertegenwoordigers van KBO en PVGE ook een 
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werkgroep vertegenwoordigen en kunnen eventueel de functies van secretaris en 

penningmeester in 1 persoon worden gecombineerd. 

 

Met uitzondering van de 4 specifiek genoemde KBO en PVGE vertegenwoordigers  

opereren de bestuursleden niet in naam van KBO of PVGE, ook al zijn ze eventueel  

lid van een van deze verenigingen. 

 

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen samen het dagelijks 

bestuur dat de lopende zaken vervolgt. 

 

Het bestuur: 

� Installeert de werkgroepen en stuurt deze aan.  

� Initieert projecten en stuurt deze aan.  

� Organiseert de beleidsbeïnvloedings- en signaleringsfunctie naar de 

Gemeente (Raad en Politiek), de Maatschappelijke 

organisaties/instellingen en de vrijwilligersorganisaties  

� Laat zich adviseren door een Raad van Advies  

� Vergadert minimaal 1 keer per kwartaal. 

 

4.3 Projecten 

  

Een Project heeft een gedefinieerd begin en een gedefinieerd einde en gaat meestal 

over de aandachtsvelden van meerdere werkgroepen heen.  In de regel zijn ook externe 

partijen (coalitiepartners) bij een project betrokken. 

 

Het bestuur initieert projecten, benoemt projectleiders en functioneert als stuurgroep 

voor alle projecten. Dit laatste gebeurt in een (bij voorkeur maandelijkse) 

Projectleidersvergadering waarbij alle projectleiders en alle bestuursleden worden 

uitgenodigd (waarbij in de regel een grote overlap zal bestaan tussen deze beide 

groepen) 

 

Daarnaast wordt de voortgang van de BOS projecten halfjaarlijks besproken met de 

partners en sponsoren van het BOS, met name de Gemeente, de Rabobank , Archipel,  

Domein en SWBO. 

 

4.4 Werkgroepen  

 

Er is een werkgroep voor elk van de aspecten, zoals gedefinieerd in de missie van de SRB, 

dus voor:  

o Wonen en Woonomgeving 

o Welzijn 

o Zorg 

o Mobiliteit 

o Dienstverlening 

 

Een werkgroep heeft een “Trekker” en een beperkt aantal leden (minimaal 2, maximaal 

8). Het werkgebied en de doelstellingen van elke werkgroep worden afgestemd met het 

bestuur.  
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Een werkgroep zorgt voor continue aandacht voor nieuwe ontwikkelingen in haar 

werkgebied (signaalfunctie), zorgt voor reguliere informatieverschaffing aan haar 

doelgroepen over actuele ontwikkelingen (bijv. door het bijhouden van de website) en 

ontplooit activiteiten binnen haar aandachtsgebied. Deze activiteiten kunnen het 

karakter hebben van een (werkgroep) project.   

 

4.5 Raad van Advies 

 

Minimaal twee keer per jaar maakt het bestuur gebruik van een Raad van Advies die 

expertise inbrengt uit de gebieden wonen- en woonomgeving, welzijn, zorg, mobiliteit 

en dienstverlening.  

 

4.6  Afstemming met KBO en PVGE besturen  

 

Twee keer per jaar informeert het bestuur van de SRB in een gezamenlijke vergadering, 

de besturen van KBO en PVGE over alle relevante ontwikkelingen en activiteiten. 

 

4.7  Informatiesessies 

 

Afstemming met KBO, PVGE en SWBO over selectie en uitvoering van informatiesessies 

gebeurt in een aparte afstemgroep gecoördineerd door een bestuurslid van de 

seniorenraad.  

 

4.8 Organigram:  Zie volgende pagina 

 




