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Tilburg (O.T.O.) 
Doelstelling en werkwijze van de 

SeniorenRaad Tilburg 

 
De SeniorenRaad Tilburg (O.T.O) heeft als 

doel en stelt zichzelf als taak de 

behartiging van de belangen van senioren  

in de gemeente Tilburg en alles wat 

daarmee verband houdt en hiervoor 

bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin 

van het woord. 

 
Drs. G.J.M. Doorenbosch, voorzitter 

Oktober 2020 
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1. Voorwoord 

 
In het afgelopen jaar is er veel energie gestoken in het overleg 

voeren met de belangrijkste partners in het seniorendomein. 

Nu er een wethouder is die dit domein als aandachtsveld heeft is het 

ook zaak om er de grootst mogelijke bijdrage aan te leveren. 

Inmiddels is er een beleidsnota verschenen die er toe geleid heeft 

dat er ook daadwerkelijk overleg plaats vindt. 

 

Dit heeft geleid tot een intensivering van de diverse 

overlegmomenten, maar ook tot het vinden van nieuwe partners die ons 

kunnen ondersteunen om onze bijdrage optimaal te doen zijn. 

 

De Seniorenraad kan haar werk niet doen zonder de inbreng van 

vrijwilligers. 

Met name de leden van de werkgroepen van de Seniorenraad verdienen 

onze dank. 

 

Drs. G.J.M. Doorenbosch 

Voorzitter 

  



Jaarverslag 2019 SeniorenRaad Tilburg (O.T.O.) 

 
3 

2. Doelstelling en werkwijze van de SeniorenRaad 

Tilburg 

 
De SeniorenRaad Tilburg (O.T.O.) heeft als doel en stelt zichzelf 

als taak de behartiging van de belangen van senioren in de gemeente 

Tilburg en alles wat daarmee verband houdt en hiervoor bevorderlijk 

kan zijn, in de ruimste zin van het woord. 

Er zijn door de SeniorenRaad dit jaar een aantal stappen gezet die 

moeten leiden naar de situatie dat hij (opnieuw) als geformaliseerde 

gespreks-/overlegpartner van B&W van Tilburg erkenning krijgt. 

De SeniorenRaad Tilburg tracht dit doel te bereiken 

door te verbinden, te verenigen en te 

vertegenwoordigen. Hij doet dat door: 

• de belangen van senioren te inventariseren en deze bij de 

relevante actoren in beeld te brengen; 

• senioren en ouderenorganisaties te stimuleren om problemen zelf 

aan te pakken of kansen zelf aan te grijpen; 

• in noodzakelijke gevallen de lokale overheid aan te spreken, c.q. 

de daarvoor geëigende organisaties, en hen te wijzen op hun 

verantwoordelijkheid voor de aanpak van problemen of het 

aangrijpen van kansen op het brede gebied van wonen en 

woonomgeving, welzijn en zorg; 

• stimuleren dat senioren en ouderenorganisaties een beroep doen op 

elkaars kennis en vaardigheden, zodat zij niet steeds opnieuw het 

wiel hoeven uit te vinden, maar elkaar ruimhartig met raad en daad 

bijstaan. Tevens ontstaat hierdoor tussen de Tilburgse 

ouderenorganisaties en actieve ouderenverbanden creatieve 

synergie; 

• de mondigheid van de senioren te bevorderen. 

 

Bij dit alles wordt de zelfstandigheid en de eigen identiteit van de 

aangesloten organisaties en bonden in alle opzichten duidelijk 

erkend en geëerbiedigd. 

 

3.Organisaties die vertegenwoordigd zijn in de 

SeniorenRaad Tilburg 

In de SeniorenRaad Tilburg participeerden in het 

verslagjaar de volgende organisaties (met hun 

genoemde vertegenwoordigers) en onafhankelijke 

personen: 

• de Protestants Christelijke Ouderenbond (P.C.O.B.), afdeling 

Tilburg e.o. 

o vertegenwoordigd door de heer Jan Meijlink 

• de Stichting Surinaamse Ouderen Tilburg (S.O.T.), 

o vertegenwoordigd door mevrouw Mohammed  
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4. De samenstelling van het Bestuur: 

Dagelijks Bestuur: 

• de heer. G. Doorenbosch: Voorzitter (onafhankelijk) 

• de heer P. van der Horst: Vicevoorzitter (onafhankelijk) 

• de heer F. Wouters: Penningmeester (onafhankelijk) 

Leden Algemeen Bestuur: 

• mevrouw C. Mohammed (SOT) 

• de heer J. Meijlink (P.C.O.B.) 

• de heer L. Verhiel  

• de heer G. Klaassen (SBO: ter oriëntatie) 

• mevrouw N. Overbeeke 

• de heer B. van Loon 

Secretariële ondersteuning: 

• mevrouw. I. van Dijk 

 

5. Vergaderingen: 

• het Algemeen Bestuur vergaderde 10 maal in het verslagjaar. 

• het Dagelijks Bestuur vergadert maandelijks voorafgaand aan de 

Algemeen Bestuursvergadering. 

 

6. Activiteiten 

Georganiseerde activiteiten: 

• de SeniorenRaad Tilburg had een stand op de seniorenbeurs. Dit 

jaar is een seniorenplein ingericht i.s.m. de aangesloten 

organisaties van de SeniorenRaad Tilburg. 

• er werd met bijna alle politieke partijen overleg gevoerd over 

het belang van seniorenbeleid in de gemeente Tilburg 

• Deelname cursus communicatie Zorgbelang 

• Deelname wervingsbeurs vrijwilligers Fontys Hogeschool 

• Deelname mini symposium Contour de Twern 

 

7. Overlegonderwerpen 

• samenstelling van de werkgroepen in de SeniorenRaad Tilburg  

• kwetsbare ouderen 

• overleg met woningcorporaties inzake woonsituaties senioren 

• overleg met de Wever  

• overleg met Thebe 

• overleg met College van B&W inzake senioren 

• positie SeniorenRaad Tilburg in de Tilburgse samenleving 

• organisatiemodel vertegenwoordiging van ouderen in de diverse 

geledingen (SDAR’s, wijkraden, seniorenkringen) 

• inhoud manifest 

• prioriteiten ter zake van aandacht voor senioren 

 



Jaarverslag 2019 SeniorenRaad Tilburg (O.T.O.) 

 
5 

8. De SeniorenRaad Tilburg was in 2019       

vertegenwoordigd bij: 

• Platform Sociale zekerheid 

• Denktank Mobiliteit 

• Gesprekstafels sociaal domein 

• Overleg met Gemeente inzake beleidsnota “integrale kijk op           

ouderen”, gezond en gelukkig oud in Tilburg 

 

9. Werkgroepen 
Het bestuur van de SeniorenRaad Tilburg heeft meerdere gesprekken 

gehad met politiek partijen en zorginstellingen algemeen. 

De werkgroepen Zorg en Welzijn, en Wonen en Woonomgeving, zijn druk 

bezig geweest om te inventariseren en te overleggen met diverse 

organisaties en instellingen om problemen te rapporteren aan het 

bestuur.  

9.1 Werkgroep Wonen & Woonomgeving 

a. De werkgroep is in het verslagjaar bestond in het verslagjaar 
uit de volgende personen 

 

• de heer L. Verhiel 

• de heer B. van Loon 

• de heer G. Doorenbosch 

• mevrouw. I. van Dijk (secr. ondersteuning) 

Opm.: De werkgroep-leden proberen nieuwe leden te werven om op 

die wijze slagvaardiger te kunnen opereren 

  

Er is halfjaarlijks overleg geweest met de drie 

woningcorporaties. 

Tijdens deze gesprekken, erg constructieve gesprekken, kwamen 

aan de orde: 

• andere woonvormen 

• kleinschalige woonvormen 

• aangepast wonen 

• woonagenda van de gemeente 

• woonconvenant 

• wijze van communiceren 

 

Ook in het overleg met de gemeente is herhaaldelijk het “nieuwe 

wonen”aan de orde geweest. 

Hoe e.e.a. in de toekomst wordt afgestemd, blijft een punt van 

aandacht. 

 

9.2 Werkgroep Zorg & Welzijn 

a. De werkgroep Zorg en Welzijn bestond in het verslagjaar uit de 
volgende personen: 

• mevrouw R. Barto 

• de heer J. v.d. Laar 

• mevrouw N. Overbeeke 

• de heer F. Wouters 
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• de heer A. v.d. Wouw 

• de heer J. Meijlink 

• mevrouw I. van Dijk (secr. ondersteuning) 

b. Er was periodiek overleg met Thebe en de Wever. 

Tijdens deze overleg momenten kwamen de volgende items aan de 

orde. 

 • inzetten ZZP’ers t.b.v. de Wijkverpleging 

• vervolg geven aan project Mantelzorg, met name de         

professionele ondersteuning 

•overbelasting mantelzorgers 

• knelpunten bij armoede en zorg 

• verandering in de zorg 

• zelfstandig wonen en zorg 

• schotten die er zijn tussen WMO, Zorgkantoor en verzekeraars 

• palliatieve thuiszorg 

• aantal zorg aanbieders per wooneenheid 

• toegangsteams 

• dwang in de zorg 

 

10.Commissie PR & Communicatie 

a. De Cie. PR & Communicatie is in het verslagjaar gestart met de 
volgende personen: 

• mevrouw I. van Dijk 

• mevrouw E. Rosenberg 

• mevrouw J. Roeffen 

• de heer G. Doorenbosch 

b. De Cie. PR & Communicatie heeft zich in het verslagjaar m.n. 
gericht op: 

• de inrichting van de commissie 

o Welke taken neemt de commissie op zich om zo de 

SeniorenRaad Tilburg meer herkenbaarheid te geven? 

o Hoe worden die taken vormgegeven? 

o Wat heeft de commissie daarvoor nodig? 

• de nieuwsbrief 

o De nieuwsbrief verschijnt vijf keer per jaar en wel in 

januari, maart, juni, september en november. 
o De nieuwsbrief is bestemd voor alle senioren, de ouderen- 

en verwante organisaties en overige belangstellenden in 

de gemeente Tilburg. 

o Het adressenbestand is uitgebreid. 

• de website 

o De website wordt steeds verder geoptimaliseerd en 

uitgebreid. 

o De website wordt continu gevuld met informatie die van 

belang is voor de ouderen, de ouderen- en verwante 
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organisaties en overige belangstellenden in de gemeente 

Tilburg. 

• de 60+beurs 

o De SeniorenRaad Tilburg heeft, net als voorgaande jaren, 

ook dit jaar in samenwerking met de aangesloten bonden 

een andere invulling gegeven aan zijn presentatie. 

o De SeniorenRaad Tilburg heeft zich daarbij geprofileerd 

als een belangenbehartiger voor alle ouderen in de 

gemeente Tilburg, in samenwerking met de ouderenbonden. 

Hij wil ook luisteren naar wat de ouderen zelf wensen om 

zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven te kunnen 

voeren. 

c. De Cie. PR & Communicatie heeft de intentie nog meer leden aan 
te trekken, om zo een efficiënt PR-beleid te kunnen blijven 

ontwikkelen en voeren. Zij doet dit door: 

(een) vacature(s) te plaatsen in verschillende media; 

• te informeren naar belangstellenden bij aangesloten bonden; 

• te informeren naar belangstellenden bij overige 

ouderenorganisaties. 

 

De werkgroepen gaan voortaan te werk met een drieslagaanpak. 

 

1. Themakeuze 
2. Plan van aanpak 
3. Prioritering en uitvoering 
 

Op deze wijze kan gekeken worden naar urgentie en prioriteit. 

Ook kan rekening worden gehouden met de personele bezetting en 

de expertise van buiten de Seniorenraad. 
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11. Financieel Overzicht 2019 

 
Bestuurskosten/Secretariaat    € 4000.00 

•  Vergaderkosten 

•  Onkostenvergoeding 

• Administratie & secretariaat 

• Bankkosten 

• Communicatie 

 

Werkgroepen       €  500.00 

 

• Bijeenkomsten 

• Declaraties 

• Overleg div. instellingen 

 

Promotie/Representatie     €  550.00 

 

• Seniorenbeurs 

• Themabijeenkomsten 

• Scholing 

 

Website/Nieuwsbrief      €  300.00 

 

• Actualiseren website 

• Nieuwsbrief 

• Onderhoud apparatuur 

• Onvoorzien 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

Totaal        €  5350.00 

 

 

12.Slotwoord 

 
U kunt ervan verzekerd zijn dat we in deze missie blijven geloven. 

U kunt lezen en vaststellen dat de Seniorenraad zich enthousiast en 

betrokken blijft inzetten voor het welzijn van de Tilburgse 

senioren. Zeker nu er formeel seniorenbeleid is vastgesteld en wordt 

uitgevoerd. 

De Seniorenraad blijft betrokken bij de uitvoering van de 

beleidsnotitie en zal deze blijven monitoren. 

De Seniorenraad heeft een verzoek ingediend bij de gemeente om een 

centraal meldpunt in te richten. Dit meldpunt zou een makkelijk 

toegankelijke mogelijkheid voor senioren moeten zijn om hun vragen 

te deponeren. Hiervoor blijft de Seniorenraad zich sterk maken. 


