
S-Plus, een vereniging voor plussers met pit  
  
Wie zijn we?  
 

Plussers met pit?  
S-Plus streeft naar de verbetering van de gezondheid en welzijn van 
plussers en hun volwaardige participatie aan het maatschappelijk en 
politiek leven. De focus ligt op je goed voelen, ongeacht je leeftijd. Voor 
ons is niemand te jong om aandacht te besteden aan gezondheid en je 
wel in je vel te voelen. Voor ons is niemand te oud om nog bij te leren of 
mee te tellen. Bij ons gaat het niet om je leeftijd, maar om wie je 
bent.  Ben je 50 plus of al ruim 80 plus? Het gezicht van S-Plus is niet de 
werkende vijftiger, de zorgende opa of de bejaarde dame. Het zijn ze 
allemaal. Iedereen die zich kan vinden in ons aanbod van activiteiten, 
thema’s en acties is welkom. S-Plus is er voor alle plussers met pit.  
 

Onze missie  
“S-Plus is een pluralistische seniorenvereniging. We zorgen voor een 
fijne tijd samen met ruimte om levenslang te leren. We staan op de 
barricades voor onze gezondheid(szorg) en welzijn. Zo timmeren we aan 
een gezonde samenleving waarin we ons wel in ons vel voelen. Ook voor 
toekomstige generaties. Bij ons telt iedereen mee omdat we samen meer 
kunnen en elkaar nodig hebben. We laten niemand aan de kant staan en 
laten geen talent onbenut.” Samen met het beleidsplanningsteam en in 
de gesprekken met onze lokale groepen en vrijwilligers, hebben we 
nagedacht over het waarom van S-Plus. Waarom moeten wij er zijn? Van 
daaruit hebben we onze nieuwe missie en visie herschreven. Deze hebben 
een brede participatie als kernwaarde. Uit de gesprekken met onze basis 
bleek ook dat het woordje socialistisch dat in de baseline van onze 
samenwerkende partner, de socialistische mutualiteiten staat, een 
drempel was voor mensen om deel te nemen aan onze activiteiten. Met 
de steun van al onze bestuurders zullen we ons profileren als 
pluralistische organisatie. We hebben onze werking ook afgebakend en 
keuzes gemaakt. Uit de SWOART kwam het werken rond gezondheid en 
welzijn als een belangrijke kans voor onze organisatie naar voor. We 
werkten al rond gezondheid, maar zullen vanaf nu nog meer op deze 
thema’s focussen.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


