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Meerjarenplan 2022 - 2024  
Seniorenraad Veldhoven


Algemene taakstelling en doelen Seniorenraad  

De SENIORENRAAD  is een onafhankelijk adviesorgaan binnen de gemeente Veldhoven. 
Zij wil een adviserende spreekbuis zijn voor senioren en seniorenorganisaties.

De Seniorenraad heeft momenteel tien leden die allen hun sporen hebben verdiend in 
maatschappelijke functies of organisaties. 

Daarnaast laat de raad zich op de gekozen aandachtsvelden Wonen, Welzijn en Zorg 
bijstaan door externe (deskundige) vrijwilligers.

 

Integraal Seniorenbeleid  
De Seniorenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over het ouderenbeleid in de 
gemeente en de wijken. De raad richt haar adviezen op het gemeentebestuur, 
organisaties met beroepskrachten en vrijwilligersorganisaties. Om kwalitatief goede 
adviezen te geven gaat de raad in gesprek met politici, ambtelijke adviseurs en 
maatschappelijke- en kennis/beleidsorganisaties. 

Doel is een sterk en gedragen integraal seniorenbeleid in de gemeente Veldhoven.

De Seniorenraad tracht daarom ook haar activiteiten uit te voeren door middel van directe 
samenwerkingsverbanden met organisaties die actief zijn binnen Veldhoven. 

 

Waarom is Seniorenbeleid van belang? 
Het aantal senioren in Veldhoven is een groeiende groep. Er is een groot aantal vitale 
ouderen waarvan een flink deel een herkenbare bijdrage levert aan de samenleving. Als 
vrijwilliger of mantelzorger bijvoorbeeld. Een diversiteit aan ondersteuning is hierbij op 
haar plaats.

En er is met de toename van het aantal oudere ouderen een groeiende groep kwetsbare 
ouderen die extra aandacht nodig heeft. 

Zorg voor senioren, de WMO, implicaties van langer zelfstandig wonen, (de)mobiliteit, 
bereikbaarheid van winkels en voorzieningen, aandacht voor gezondheid, en toenemende 
kwetsbaarheid; het zijn stuk voor stuk belangrijke onderwerpen waar we ons in onze 
advisering mee bezig houden.

 

Onze focus in de komende jaren  
• Zelfstandig wonen en leven in een fijne woonomgeving en bereikbare voorzieningen

• Zorg en welzijn voor mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben;

• Een samenhangend integraal Seniorenbeleid bij en tussen vrijwilligersorganisaties, 

instellingen en gemeente optimaliseren. Als onderdeel van een inclusieve samenleving.

• Vergroten en verstevigen van het draagvlak van de seniorenraad om de adviesfunctie 

kwalitatief te versterken
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Langer zelfstandig thuis blijven wonen 
Steeds meer senioren wonen langer thuis. Ongeveer 6% woont in een verpleeghuis. De 
verzorgingshuizen zijn vrijwel volledig verdwenen en hebben andere bestemmingen 
gekregen. 

 

Meestal is oud worden in de eigen vertrouwde omgeving fijn. Dat neemt niet weg dat de 
kwetsbaarheid voor iedereen met de jaren toeneemt. Mensen worden minder mobiel, 
kunnen de snelheid van veranderingen niet bijbenen, raken geïsoleerd en afhankelijk van 
anderen. In veel gevallen wordt er hulp geboden door mantelzorgers (familie, vrienden, 
buren). Maar dat blijkt niet altijd voldoende te zijn. Dan is professionele zorg en 
ondersteuning wenselijk. Daarnaast moeten er aanpassingen plaatsvinden als de eigen 
woning niet langer geschikt blijkt. 

Er is de Seniorenraad ook veel aan gelegen dat de samenwerking tussen informele zorg, 
professionele zorg en omgeving zo optimaal mogelijk vorm krijgt.


Wat zijn de taken die de Seniorenraad op zich heeft genomen? 

1. Het organiseren en in stand houden van een seniorenraad om gewenste doelen te 
realiseren;


2. Het uitwisselen van en afstemmen van beleidsvisies van de deelnemende 
seniorenorganisaties onderling;


3. Het voorbereiden en coördineren van het, op derden inclusief de gemeente Veldhoven, 
gerichte beleid van de deelnemende organisaties;


4. Het constructief kritisch volgen en becommentariëren van instanties die binnen het 
werkgebied, bestuurlijk dan wel uitvoerend betrokken zijn bij activiteiten voor senioren. 
Dit kunnen zowel de overheidsinstanties betreffen als organisaties van particulier 
initiatief;


5. Het onderhouden van contacten met het gemeentebestuur van de  gemeente 
Veldhoven, gemeentelijke organen alsmede organisaties van particulier initiatief 
teneinde gezamenlijk de belangen van senioren te behartigen; 


6. Het aanwijzen casu quo voordragen van vertegenwoordigers in raden, commissies, 
besturen, werkgroepen en dergelijke van de gemeentelijke overheid en van andere 
instellingen;


7. Het opstellen en (doen) uitvoeren van activiteitenprogramma's en evenementen die 
passen binnen de doelstelling van de stichting;


8. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente Veldhoven alsmede 
organisaties van particulier initiatief aangaande het te voeren seniorenbeleid; 


9. Het (periodiek) voeren van overleg met bestuurders en ambtenaren van de gemeente 
Veldhoven; 


10.Het (periodiek) voeren van overleg met organisaties en instellingen die het 
(mede)behartigen van de belangen van de senioren als doelstelling hebben; 


11.Het organiseren van activiteiten en evenementen alsmede het initiëren van projecten 
die passen binnen de doelstelling van de stichting;


12.Het actief communiceren over de eigen activiteiten zodat ook de senioren die geen lid 
zijn van één van de aan de stichting deelnemende seniorenorganisaties van die 
activiteiten op de hoogte kunnen zijn;


13.Het actief betrekken van senioren die geen lid zijn van één van de aan de stichting 
deelnemende seniorenorganisaties bij de eigen stichtingsactiviteiten; 


14.Het tenminste één keer per jaar houden van een bijeenkomst waarvoor alle in de 
gemeente woonachtige senioren worden uitgenodigd en welke er onder meer toe dient 
om de aanwezigen te informeren over de activiteiten van de stichting.


2



www.seniorenraadveldhoven.nl
Voorgenomen activiteiten 2022-2024 

In stand houden en versterken organisatie seniorenraad:

• Versterken Seniorenraad door verdieping inhoud en vergroten deskundigheid.

• Verbreden en versterken draagvlak seniorenraad: ontwikkelen van een seniorenpanel

• Interne werkgroepen Wonen, Zorg en Welzijn versterken middels extra (deskundige) 

menskracht.


Informatie en voorlichting

• Thematische voorlichtingsbijeenkomsten gekoppeld aan de drie aandachtsvelden 

Wonen, Zorg en Welzijn. Elke werkgroep draagt elk jaar zorg voor een 
voorlichtingsbijeenkomst binnen hun aandachtsveld.


• Elke twee jaar de realisatie van en verspreiding van een Seniorenwijzer Veldhoven 
(digitale en papieren uitgave ).  Niet iedereen is digitaal onderlegd. Een ‘papieren’ 
Seniorenwijzer voorziet nog altijd in een behoefte.


• Website actueel houden. 

• Het actief uitdragen van het beeldmerk Seniorenraad door bijvoorbeeld het publiceren 

van artikelen en het actief aanwezig zijn bij bijeenkomsten en evenementen


Beleidsadvisering

• Overleg met gemeente, vrijwilligers- en organisaties met beroepskrachten.


• Ten minste 2 keer per jaar overleg met de gemeente op bestuurlijk niveau

• Actieve deelname aan Veldhoven aan Tafel 

• Ten minste 1 keer per jaar overleg met KBO en PVGE op bestuurlijk niveau

• Regelmatig overleg met diverse professionele en vrijwilligersorganisaties over de 

thema’s Welzijn, Wonen en Zorg en over samenwerking.

• Actieve participatie binnen externe overleg situaties waar de genoemde thema’s 

onderdeel van aandacht zijn.

• Uitgave van beleidsnotities over de thema’s Welzijn, Wonen en Zorg
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