
Wat is en wil SenioR in 2014? 
 

Hoe het begon 

Het Netwerk SenioR is in juni 2012 gestart als platform voor actieve senioren.  Het doel was 

ervoor te zorgen dat senioren beter geïnformeerd worden over zaken die voor hen van belang 

zijn en die hun zelfredzaamheid vergroten. Daarom is het belangrijk dat senioren zich beter 

organiseren in netwerken, waarin zij elkaar kunnen steunen. Er zijn tal van groepen senioren en 

ouderenbonden in eigen kring actief, maar er is geen kruisbestuiving en daarom bereiken veel 

initiatieven niet de hele doelgroep. Dit werd als een probleem gezien.  

De initiatiefgroep SenioR heeft gesteld dat zij een jaar lang de kar zou trekken en daarna zou 

nagaan of het initiatief levensvatbaar is en zo ja in welke vorm. Het afgelopen jaar heeft SenioR 

drie werkconferenties georganiseerd, via de ‘’zwaan kleef aan’’ methode  over nieuwe 

ontwikkelingen. SenioR werd hierbij ondersteund door Pluspunt, expertisecentrum voor 

senioren en participatie. Aan de conferenties deden senioren mee vanuit de seniorenraden, de 

ouderenbonden, zelforganisaties en 60+ vrijwilligers bij Pluspunt. 

Ontwikkeling doelstellingen.   

1. De eerste doelstelling van SenioR was het bundelen van de activiteiten en initiatieven 

van de ouderenbonden, seniorenraden, informele groepen, zelforganisaties etc. zodat 

de participatie van senioren wordt gestimuleerd en isolement wordt voorkomen. Dat is 

het afgelopen jaar niet echt gelukt. In de praktijk bleef de initiatiefgroep een verzameling 

van losse senioren met goede ideeën, maar er was te weinig doorwerking naar de 

diverse achterbannen.  

2. Het delen van voor senioren belangrijke ervaring en kennis over ontwikkelingen in de 

maatschappij met een zo groot mogelijke groep is voor een belangrijk deel wel 

gerealiseerd. De beschikbare informatie is niet altijd gemakkelijk te vinden voor senioren 

of te begrijpen. Op de werkconferenties is gemiddeld met 60 actieve senioren informatie 

uitgewisseld over initiatieven van senioren, de WMO en de decentralisatie van 

zorgtaken.  

Op grond van de conferenties en individuele gesprekken is het onderstaande geconcludeerd. 

Er is behoefte aan een laagdrempelige ontmoetingsplek, waar senioren regelmatig worden 

bijgepraat over de stedelijke en landelijke ontwikkelingen met consequenties voor senioren. 

Informatie wordt gekoppeld aan gezelligheid en met elkaar eten. Ook is er behoefte aan een 

informatiepakket voor 65 jarigen met informatie over wat er allemaal te doen is voor senioren. 

Zo’n informatiepakket zou bij voorkeur moeten worden samengesteld door SenioR, met behulp 

van Pluspunt  en niet door ambtenaren. Daarnaast ondersteunen we het pleidooi van de ANBO 

voor de instelling van een stedelijke WMO raad, waarin de gebruikers van de WMO zijn 

vertegenwoordigd. We streven bovendien naar een gestructureerder contact met de 

ouderenbonden. 



Voorstel Club SenioR in 2014  

1. In samenwerking met actieve senioren(groepen) 5 x per jaar een laagdrempelige 

ontmoetingsbijeenkomst organiseren op verschillende locaties met informatie, gezelligheid en 

eten (Club SenioR). Een dergelijke bijeenkomst zou bij voorkeur één keer in het centrum 

plaatsvinden, één keer in oost, in west en 2 x op zuid. Voorwaarde is dat er 3 initiatiefnemers in 

het gebied zijn die kunnen zorgen voor een goede opkomst in het gebied en het netwerk in het 

gebied willen organiseren. 

2. Het organiseren van een netwerk dat, in samenwerking met Pluspunt, initiatieven van en voor 

senioren bekend maakt en ondersteunt en hiervoor samenwerkt met de gebiedscommissies, 

seniorenraden en andere groepen. Ook kan op dit netwerk een beroep worden gedaan voor 

buurtgerichte initiatieven om kwetsbare ouderen uit hun isolement te halen en de 

zelfredzaamheid van een buurt te vergroten. Hierbij kan gedacht worden aan projecten zoals de 

Open Eettafel, Omdenken of lang zelfstandig wonen. Omdat we zelf vrijwilligers zijn hebben we 

bij deze projecten wel de ondersteuning nodig van Pluspunt. Dit zou via de gebiedscommissies 

geregeld moeten worden. 

3. Communicatie via de digitale weg is belangrijk. Via een plek op de website van Pluspunt 

kunnen we initiatieven bekend maken, bijeenkomsten van club SenioR aankondigen, nieuwtjes 

en belangrijke stedelijke ontwikkelingen voor senioren uitwisselen. 

 

Vragen m.b.t. de uitwerking 
  Doet u mee met het opzetten van een seniorensociëteit die 5 x per jaar? Zo ja, wilt u 

initiatiefnemer zijn in uw gebied, helpen bij de voorbereiding, of anderszins? 

 Gedacht wordt aan bijeenkomsten van 15-19.00 uur met een uur informatie (spreker en 

panel van bewoners), een uur gezelligheid met muziek en een uur voor een 

eenvoudige maaltijd.  

 Het informatiegedeelte wordt centraal verzorgd, bijvoorbeeld in 2014 zou het kunnen 

gaan om de decentralisatie van de zorg. De conclusies worden aangeboden aan de 

gebiedscommissie en aan het einde van het jaar komt er een verslag. 

 Welke lokaties zijn geschikt? Bijvoorbeeld verzorgingshuizen met maaltijdvoorziening, 

resto Van Harte, panden zoals leeszaal West en het Gemaal (buurtwarenhuis aan het 

Afrikaanderplein)? 

 Wat vindt u van een lidmaatschapbijdrage van € 12 per jaar (incl. 1 x maaltijd en 2 

drankjes?) 

 Kunnen we Radio en TV Rijnmond interesseren voor ons initiatief? Wat moeten we daar 

voor doen? 

 

De INITIATIEFGROEP SenioR bestond in 2012-2013 uit 

Charles den Hoed (voorzitter), Corrine Oudijk, Aad van Trigt, Carolien Nijhuis, Memduh Kahraman, 

Willem Remmelink en Jan van der Schans. (september 2013) 

 


