
                                                                                                                                      
 

 

Jaarverslag 2018 SBA 

 

Voorwoord 

 

Het verslagjaar 2018 is voor de SBA en de senioren in Dronten een belangrijk jaar geweest. 

Voorzitter Otto van der Heide nam, terugkijkend op een lange periode van inzet, afscheid en 

zijn opvolger Wim Lanphen nam voor twee jaar het stokje over. Tegelijkertijd vertrok met 

dank voor zijn inspanningen Ab Markhorst. Voorts werd afscheid genomen van  Steinie 

Kooiman. 

De SBA vormde zich in het verslagjaar om tot een burgerinitiatief teneinde burgerparticipatie 

te bereiken in het senioren- en algemeen beleid in de gemeente. De gekozen naam “De 

Bijenkorf’ was eind 2018 een geaccepteerde merknaam synoniem aan seniorenparticipatie. 

Basis onder het initiatief was een geactualiseerde nota Senioren in Dronten. Helder in deze 

nota zijn de thema’s waaraan de Bijenkorf wil werken.  

Sinds medio 2018 is de website www.seniorendronten.nl actief waarop we onze vorderingen 

plaatsen en de mogelijkheid hebben tot burgerraadpleging. 

Al met al hebben de leden van het bestuur een druk en productief jaar achter de rug dat we 

trots hebben afgesloten.  

 

1. Beleid 

 

Het beleidsdocument “Senioren in Dronten 2018” dat voortborduurde op de beleidsnota 

2014 van de SBA werd in mei 2018 door het bestuur goedgekeurd. De komende jaren zullen 

de volgende thema’s worden opgepakt: 

 
1. bevorderen zelfredzaamheid;  

2. voldoende levensbestendige (senioren)woningen beschikbaar stellen in een seniorvriendelijke 

woonomgeving  

3. verbeteren informatievoorziening;  

4. signaleren en voorkomen van eenzaamheid en kwetsbaarheid;  

5. ”actief ouder worden” (levensfasebewust personeelsbeleid) en (sociaal) maatschappelijk 

verantwoord ondernemen;  

6. het betrekken bij en stimuleren van de kracht van senioren bij het vrijwilligerswerk;  

7. gezonde levensstijl;  

8. ondersteunen mantelzorg. 

 

1.2. Gemeente 

 

De relatie met de gemeente was de afgelopen jaren tot in feite geen relatie verworden als 

gevolg van het feit dat de OBD de adviestaak had gekregen die de SBA daarvoor uitvoerde.  

Om die reden werd als  eerste speerpunt het krijgen van seniorenbeleid benoemd. Besloten 

werd over te stappen naar het model van burgerparticipatie en een wervende naam voor het 

SBA gekozen : “de Bijenkorf”.  Besloten werd eveneens naar een nieuw 

onderhandelingsmodel over te stappen : Het Vierkant. Volgend op deze stappen werd voor 

de gemeenteraad verkiezingen het manifest “Kom uit je Bastion” uitgebracht , gericht aan de 

raadsfracties. Tevens werd door enkele bestuursleden fors gelobbyd.  

http://www.seniorendronten.nl/


                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

Na de verkiezingen kwam het coalitieakkoord uit waarin opgenomen een Seniorenagenda. 

En tevens de uitdaging aan burgerinitiatieven een lege pagina in te gaan vullen. 

Tenslotte kon de Bijenkorf door een coalitie te vormen met het netwerk Burgers in de Knel 

Dronten de relatie met de gemeente weer op peil krijgen. Gezamenlijk werd besloten het 

speerpunt Eenzaamheid op te pakken. De relatie met de gemeente is ook dankzij de 

ambtelijke inzet en de inzet van de wethouder Sociaal Domein tot een zeer open relatie 

uitgegroeid. 

 

1.3.  Ondersteunende stichting 

 

Als gevolg van het feit dat steeds meer subsidies vanuit de gemeente naar burgerinitiatieven 

komen en daar steeds beheersstichtingen op gaan volgen hebben de Bijenkorf en Burgers in 

de Knel besturen besloten gezamenlijk een uitsluitend ondersteunende stichting op te zetten 

voor administratieve, financiële en juridische zaken. Deze moet in 2019 gerealiseerd zijn. 

Ieder initiatief kan aansluiten waardoor de stichting een schanierfunctie gaat vormen tussen 

de initiatieven en de gemeente zonder dat veel bestuurscapaciteit wordt weggetrokken uit 

het vrijwilligersdomein 

 

1.4 OBD/ASD 

De relatie met de OBD/ASD is met haar bestuur besproken en duidelijk is dat de ASD en 

Bijenkorf aanvullend kunnen zijn door de veranderende taakopvatting bij beide organisaties. 

De ASD en Bijenkorf beschikken over elkaar aanvullende kennis, bij adviesaanvragen 

betreffende senioren schakelt ASD de Bijenkorf in, bij de meer op burgerparticipatie 

passende initiatieven betrekt de Bijenkorf de ASD. 

1.5. Speerpunten. 

1.5.1. Eenzaamheid In het verslagjaar  is het thema eenzaamheid door de Bijenkorf en Knel 

omgezet naar een initiatief voor een coalitie  ”Éen tegen Eenzaamheid in Dronten “. Het 

werd door de gemeente gehonoreerd met een subsidie van Euro 50.000,= waarvan een 

eerste tranche van Euro 16.000,= in 2018. Hiermee wordt het mogelijk in 2019 het 

projectbureau LWPC in te zetten en een kwartiermaker/voorzitter. Onderliggend is een 

notitie van de Bijenkorf “Aanzet tot bestrijding Eenzaamheid bij Senioren”. Zodra de coalitie 

een feit is kan de Bijenkorf het speerpunt doorstrepen en is het opgenomen in de aanzet 

voor gemeentelijk regulier beleid: de witte pagina  is ingevuld. 

 

1.5.2 Wonen  In het verslagjaar is het thema Wonen opgepakt en is overleg gestart met OFW 

en de gemeente. Het begrip seniorvriendelijk wonen zal worden geoperationaliseerd in 

gesprekken met groepen senioren. De woonomgeving wordt nadrukkelijk opgepakt. OFW 

heeft de Bijenkorf gevraagd mee te denken in de inrichting van een moderne domotica 

seniorenwoning, dit in  het licht van het 50 jarig bestaan van OFW. 

 



                                                                                                                                      
 

 

 

Het bestuur meent dat het maximaal oppakken van 1 tot 2 speerpunten per jaar verstandig  

is.   In 2019 zullen worden opgepakt de thema’s mantelzorg bij senioren en communicatie. Bij 

communicatie willen we vooral eerst inzetten op het realiseren van een BurgerOpiniePanel. 

 

2. Reguliere activiteiten 

Het organiseren van de rijbewijskeuringen werd in 2018 gecontinueerd. Dat geldt ook de 

organisatie van de Dag van de Ouderen 2018 die druk werd bezocht. Tevens werd door het 

bestuur bij diverse gelegenheden acte de presénce gegeven. 
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