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   Wat wenst BUS te bereiken – via welke wegen willen we dat realiseren in het kader van het BUS - Ouderenproject 2022 
 

Inleiding: 
BUS streeft ernaar om met lokale ouderenorganisaties in gesprek te kunnen en mogen gaan. Wat BUS zeker niet voor ogen heeft is de 

rol, van de KBO’s over te nemen. Integendeel, wij willen in alle openheid trachten het gesprek aan te gaan om van de lokale 

ouderenorganisaties te vernemen: Hoe herkenbaar is het voor u als het gaat dat veel ouderen te maken hebben met armoede, 

eenzaamheid, schulden en sociale uitsluiting. Daarover willen we met de ouderenorganisaties dan wel hun vertegenwoordigers een 

dialoog aan gaan in 2022, via het zetten van diverse stappen. Dit alles, omdat BUS waarschijnlijk nog onvoldoende bekend is bij deze 

organisaties en BUS niet lokale organisaties wil overvallen. Vandaar dat we gestructureerd in fases aan de slag willen gaan. 
 

Samenwerkingsvormen: 
Het is van belang dat we als bestuur en kader als een eenheid gaan samenwerken. Samenwerken in de zin van, ieder van ons gaat met 

de opdracht aan de slag en blijft gedurende de zoekactie in contact met ieder van ons, door middel van e-mail- en/of telefoonverkeer. 
 

Hoe kunnen we het best aan de slag gaan om het project tot een succes te maken: 
Stap 1: Start zodra we dit project in de eerste reguliere vergadering inhoudelijk hebben besproken en hebben vastgesteld: 
> Op de eerste plaats is het van belang dat we de provincie in 7 regio’s gaan opdelen. Mijn voorstel is dat ieder voor zich kenbaar 
   gaat maken welke regio’s hij tot zijn onderzoeksgebied wil toe eigenen. Let wel, Brabant is een zeer grote provincie bestaande uit: 
   345 gemeenten en vele dorpen, wijken en buurten. Laat elkaar weten voor welke gemeenten jij gekozen hebt of wilt gaan kiezen. 
   Zie de bijlage, overzicht van de betreffende gemeenten in Brabant maak hier een keuze uit.  
Stap 2: We 2 maanden na de start aan stap 2 gaan beginnen: 
> Ga vervolgens op zoek hoe je het best de instanties, organisaties en ouderenbelangenverenigingen van de door jouw aangegeven 
   gemeenten in kaart kunt/wilt gaan brengen. Geef jouw keuzes door aan elkaar. 
Stap 3: We de maand na stap 2 beginnen aan stap 3: 
> Ga vervolgens aan de slag, raadpleeg internet, de gemeentegids, de sociale kaart van de betreffende gemeenten. Via deze kanalen 
   kun je heel veel input per gemeenten verzamelen.  
Stap 4: Uiterlijk de 3e maandag van juni 2022  
> Werk een lijst per gemeenten uit, van de door jouw gevonden instanties, organisaties en ouderenbelangenverenigingen. In jouw lijst 
   moet de naam van de organisaties staan, de locatie waar deze is gevestigd en een e-mailadres en telefoonnummer van de instantie, 
   organisatie en ouderenbelangenvereniging.  Het is van belang dat je hier de grootst mogelijke aandacht aan besteed want met deze 
   gegevens ga je later aan de slag.  
Stap 5: Beginnen vanaf september 2022. 
> Ga per de door jouw gekozen gemeenten op zoek naar: Is er vanuit de gemeenten een Ouderenbeleid bekend. Ga per, de door jouw 
   gekozen gemeenten op zoek naar: Een Welzijnsorganisatie die als kerntaak heeft, het ouderenbeleid ten uitvoer te brengen. Noteer 
   van de gemeenten de gegevens die jij hebt weten te verzamelen. 
Stap 6: Uiterlijk begin november 2022 hiermee te beginnen en af te ronden voor half december 2022: 
> Zoek contact met de door jouw gevonden, instellingen, organisaties, ouderenbelangenverenigingen, dit zijn de door jouw uitge- 
   werkte gegevens vanaf stap 1 tot en met stap 5 en vraag of je bij hen langs mag komen, of dat je telefonisch of per mail een aantal 
   zaken mag voorleggen waarop je graag antwoorden wenst. 
Stap 7: Mocht blijken dat we in 2022 niet onze doelstelling hebben kunnen realiseren dan komt er een doorstart in 2022. 
 

Hoe gaan we te werk als we contact gaan zoeken: 
* We gaan vooral niet het gesprek aan om de lokale organisaties dan wel hun vertegenwoordigers te vertellen wat zij moeten doen, 
    hoe het beter kan en al helemaal niet een mening geven. Dar wij van mening zijn dat lokale organisaties op een deskundige,  

    inspirerende wijze te werk gaan met als doel: het gesprek met de doelgroep in gang te houden en signalen te bundelen en de ouderen  

    op lokaal niveau een podium te geven. 
 

Welke ervaringen heeft u met de belangen van de lokale ouderen als het gaat om: 
* Hebt u als lokale ouderorganisatie of al lokale belangenbehartigingsorganisatie zicht op wat er binnen de ouderengroep speelt op 
   het terrein van inkomen, participatie, zorgvragen, woonbehoefte en op welke wijze gaat u de opgedane kennis delen en met wie. 
 

Slotwoord: 
Een heel karwei als we erin kunnen slagen om het project tot een succesvol eind weten te brengen. Communicatie en gesprekken op 

gelijkwaardige basis is een must met als doel, het net weten op te halen.  
 

Bespreken en afstemmen: 
Binnen BUS zal maandelijks een evaluatie en terugkoppeling van opgedane kennis worden uitgewisseld. 
 

Opgesteld en aangereikt: 04.01.22 
Namens het bestuur van BUS 
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