
lnt7ressante uitkomst senioren 
~derzoek bij Boxtel Oost Dag 
Boxtel - Tijdens de Boxtel Oost Dag (zie pagina 13) is door een 
werkgroep van-de Stichting~Ouderen •in·Regie voonkhtins-•taeW~t:-
over de plannen die deze stichting heeft op het gebled van wonen, 
welzijn en zorg. Kern van het verhaal van deze binnenkort officieel op 
te richten stichting is dat men uitgaat van de eigen regie van en door 
senioren op het gebied van wonen, zorg en welzijn. 

De stichting is qua opzet en werkwijze uniek in Boxtel en voegt zeker 
iets toe aan de al bestaande organisaties op dat terrein. De stichting 
bestaat uit senioren die zelf de regie willen houden op het gebied van 
wonen, welzijn en zorg. De stichting praat niet over of namens senioren, 
maar met senioren en geeft hen voluit de ruimte zelf te bepalen hoe 
bijvoorbeeld hun woontoekomst eruit moet zien. 

Behoeftepeiling 
Op de Boxtel Oost Dag heeft een aantal leden van de werkgroep 'Zorg 
voor Elkaar' vanuit Ouderen in Regie een onderzoek onder senioren 
tussen de vijftig en tachtig jaar gehouden om hun 
mening te peilen. Uit het onderzoek waaraan bijna 
tweehonderd senioren hebben meegedaan, bleek dat 
75 procent nagedacht heeft over hun woontoekomst 
als senior. 
Daarnaast gaf eveneens 75 procent van de passanten 
aan dat men graag zelf de regie wil houden en dat men 
mee zou willen werken aan het onderling verlenen van 
diensten en eenvoudige zorg in hun straat, buurt of 
wijk. Daarnaast werd ook de vraag gesteld of men 
geïnteresseerd is in het zich aansluiten bij een nog op te 
richten zorgcoöperatie die onderling zorg organiseert 
en inkoopt. Ook hierop werd door ruim 75 procent van 
de respondenten positief gereageerd. 

Boxtel Oost 
Omdat het onderzoek in Boxtel Oost werd gehouden is 
ook de vraag gesteld of men in deze wijk woont, hieruit 
bleek dat bij 65 procent van de respondenten het geval 
te zijn. De werkgroep 'Zorg voor Elkaar' is tevreden met 
deze uitslag en voelt zich daardoor gesterkt in hun 
opvattingen dat wonen, welzijn en zorg op basis van 
meer eigen regie de toekomst heeft. 
Binnenkort gaat deze werkgroep een gericht onderzoek 
doen in een deel van Boxtel Oost, dat als pilot geldt 
voor het peilen van de werkelijke behoefte en 
medewerking van bewoners in de wijk naar het vormen 
van het coöperatief, het organiseren van ondersteuning 
en de zorg voor en door senioren. De uitkomsten van 
het gehouden onderzoek tijdens de Boxtel Oost Dag 
zijn een mooie graadmeter om het onderzoek met 
vertrouwen tegemoet te zien. 

Wil je meer informatie over de precieze uitslag van de 
gehouden peiling of over de opzet van ouderen in regie, 
stuur dan een e-mail naar oudereninregie@outlook.com. 
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