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Inleiding: 

De Koepelorganisatie Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen beter bekend in onze provincie onder de naam 

BUS is zeer begaan met het wel en wee van de Brabantse organisaties en burgers en de Brabantse samenleving. 

De organisatie BUS is al vanaf 1998 actief op vele terreinen in het Brabantse waarbij samenwerken en kennis 

delen de inzet van onze organisatie is geweest. Kennis delen door de lokale vertegenwoordigers van cliënten- en 

adviesraden met elkaar in contact te brengen en de aanwezigen deskundigheid op het terrein van advieswerk be-

spreekbaar te maken. Zo ook, de vrijwillige lokale spreekuurhouders bij elkaar brengen om deskundigheid en hun 

werkwijze te delen. Beide inzetgebieden vanuit BUS hebben jarenlang plaatsgevonden onder collectieve en/of 

individuele belangenbehartiging. BUS handelt vanuit de belangen van burgers en lokale organisaties via signalen 

verkregen vanuit onze leden dan wel vanuit ons veldwerk. 

Vele actuele thema’s waar belangen van burgers centraal in staan is voor BUS een reden om op lokaal niveau 

verbindingen aan te willen gaan. Waarbij het niet gaat om ons te bemoeien met hoe vrijwillige organisaties en 

burgers hun belangrijke werk ten uitvoer brengen maar enkel en alleen om te mogen vernemen op welke wijze 

aandacht wordt gevraagd en zaken in kaart worden gebracht waarmee de belangen van de burger wordt gediend. 

BUS is dan ook al jaren actief op het terrein van de vraagstukken rondom: Inkomen en Werk, Armoede en Sociale 

Uitsluiting, Schuldenproblematiek, Dementie Vriendelijke Gemeenten, Mantelzorg en (geen) Werk, Participatie en 

Re-integratie en Burgerinitiatieven, Beschut Werk, Ouderen/Senioren, zaken waar burgers mee te maken kunnen 

gaan krijgen waarvan BUS denkt dat ook uw organisatie deze thema’s lokaal op de kaart wilt of wenst te zetten. 
 

Waarom benadert BUS wij u middels deze brief: 

Heel graag zouden wij eens vrijblijvend met u en uw bestuurlijke organisatie om de tafel willen en zaken met u 

willen delen welke u als lokale organisatie vanuit uw veldwerk heeft opgedaan. Wij willen zeker niet uw organisa-

tie komen vertellen wat het beste is om te doen en hoe u het moet doen. Daar heeft u als betrokken en bevlogen 

lokale vrijwilliger geen behoefte aan en dat realiseren wij ons maar al te goed. Neen, wij zouden graag van u en 

mensen uit uw organisatie willen vernemen waar ouderen c.q. senioren mee zitten, u als organisatie voor benade-

ren en welke instrumenten en mogelijkheden u in huis hebt om aan de vraag van ouderen c.q. senioren een wense-

lijke oplossing te kunnen bieden. Wij gaan u niet vertellen hoe het zou moeten, wij komen niet met oplossingen 

wij willen graag van u vernemen hoe u als belangenorganisatie voor ouderen c.q. senioren te werk gaat. 

 

Wie zijn wij: 

Wij daaronder moet u verstaan, een delegatie van het bestuur en kader van BUS. Vrijwilligers die zich inzetten 

voor de belangen van burgers in onze samenleving. Als organisatie hebben we de nodige expertise opgebouwd. 

U verwijzend naar onze website: www.debus.nl – rubriek Nieuws en Projecten. 
 

Wij steken graag onze hand naar u en uw organisatie uit: 

Hopelijk dat u en uw lokale organisatie belangstelling heeft om met ons om de tafel te gaan. Voor dat wij met u 

aan tafel gaan, zal vanuit het bestuur van BUS, vooraf een telefoontje worden gepleegd met u of een vertegen-

woordiger van uw organisatie. Dit om kort met elkaar van gedachten te wisselen hoe u en uw organisatie het ge-

sprek graag ingevuld wilt zien. Bij vragen of verkrijgen van informatie bel naar: 06 - 29798640 

 

Wij vragen u: 

Indien u op onze uitnodiging wilt in gaan, waar wij hals reikend naar uitkijken, vragen wij u om dit aan ons ken-

baar te maken via een mailbericht waarin uw u naam en de naam van uw organisatie en woonplaats vermeldt met 

eventueel een telefoonnummer met wie het bestuur vooraf contact kan en mag opnemen. 

Wij zullen u mail per omgaande van antwoord voorzien. Mocht het u niet gelegen komen om aan ons verzoek 

gehoor te geven dan vernemen wij dat ook heel graag. 

Wij vragen u, uw reactie te willen sturen naar: info@debus.nl onder vermelding, ouderen c.q. senioren. 
 

In afwachting op uw reactie, 

Namens het bestuur- en kaderleden van BUS, 
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