
1

23 april 2018

Welkom bij onze 
Jaarvergadering
Stand van zaken en toekomstperspectief



PROGRAMMA

1. Opening door voorzitter Ad van den Brand
2. Stand van zaken Stichting Ouderen in Regie
3. Verslag werkgroep Wooninitiatieven door Cor 

Hogenboom
4. Verslag werkgroep ZorgSamenBuurt Oost door Ans van 

den Brand
5. Coöperatie voor Woon-, Welzijns- en Zorgdiensten, 

ontwikkeling, doelstelling en organisatie, door Chris 
D’havé, 

6. Presentatie Droomwonen door Menno de Lange
7. Pauze en mogelijkheid vragen in te dienen
8. Toelichting samenwerkingsafspraken tussen 

Gemeente Boxtel en Stichting Ouderen in Regie m.b.t 
Kleinschalige wooninitiatieven, reactie Wethouder.

9. Vragen en suggesties van aanwezigen
10. Samenvatting, toekomstperspectief en afronden door 

voorzitter.
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Jaarvergadering

2. Stand van zaken

Ad van den Brand



STAND VAN ZAKEN
STICHTING OUDEREN IN REGIE BOXTEL

Burgerinitiatief ontstaan in 2013 -2014
30 november 2015 Oprichting Stichting
Bestuur  ( 5 ) en permanente adviseurs ( 5-6 )

Actieve werkgroepen, Wooninitiatieven, ZorgSamenBuurt en 
Coöperatie. Organiseren diverse bijeenkomsten en onderzoek 
woonwensen. 
Inspelen op veranderde omstandigheden en toekomstige 
Omgevingswet.
Samenwerking en afstemming met relevante partijen zoals 
Zorgaanbieders, Woonstichting, ContourdeTwern , HBV , KBO, 
projectontwikkelaars, Dorpsberaad Liempde en Gemeente 
Boxtel
Bevorderen duurzame Eigen Regie bij Wonen, Welzijn en Zorg
Actieve PR , persberichten, goedbezochte Site 
www.oudereninregie.nl,  55+ Fair Stapelen 2017, Boxtel 
Oostdagen.
Verwerven subsidies en aanvragen ANBI status.
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Organisatie & Werkschema
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Bestuur
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STAND VAN ZAKEN EN AMBITIES

Uit ons Visie & Werkdocument :
Binnen twee jaar een kleinschalig wooninitiatief starten als pilot, 
er kunnen er meer komen.  (in Boxtel zijn meer dan 6000 mensen 
met een AOW)

Oprichten van een brede Coöperatie Woon, Welzijns – en 
Zorgdiensten, een ledenorganisatie, binnen twee jaar effectief 
inzetbaar.

Stichting als paraplu voor advisering en facilitering.

Organiseren van Thematische bijeenkomsten over actuele 
ontwikkelingen m.b.t. Wonen, Welzijn en Zorg. 

Organiseren  en ondersteunen/ begeleiden van collectieven met 
gelijkgestemde woonwensen  en perspectief organiseren.7
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Jaarvergadering

3. Werkgroep Wooninitiatieven

Cor Hogenboom



WOONINITIATIEVEN

Inventarisatie Woonwensen, korte en langere 
termijn. ( 4 woontypen )
Excursies naar gerealiseerde Wooninitiatieven
Fietstocht langs kansrijke locaties, Boxtel , 
Liempde.
Presentaties diverse woonvormen in relatie tot 
uitslagen woonwensenonderzoeken.
Deelname Klankbordgroep 
Roderweg/Hamsestraat Liempde
Overleg met grondeigenaren/ 
projectontwikkelaars / mogelijke partners
Kennis vergaren ter ondersteuning van groepen 
die Wooninitiatieven willen ontwikkelen.
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WOONINITIATIEVEN

Ambities.
Verdere Samenwerking met partners
Samenwerkings afspraken met Gemeente Boxtel.
Samen met “Droomwonen Brabant “ gesprekken met 
Gemeente en Woonstichting aangaan over kansen en 
mogelijkheden in Boxtel, Liempde en Lennisheuvel.

Beïnvloeden Bestemmingsplannen ter realisatie van 
Kleinschalige Wooninitiatieven. ( 10 tot maximaal 20 
wooneenheden )

Bouwen/ontwikkelen in eigen beheer  in zowel 
nieuwbouw als bestaande bouw. ( PO, CPO, MO)
In samenwerking met Woonstichting opzetten Thuishuis 
voor alleenstaande senioren.

Maak Uw Woonwensen kenbaar via een mail naar     
info@oudereninregie.nl 
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Jaarvergadering

4. ZorgSamenBuurt Oost

Ans van den Brand



ZORGSAMENBUURT OOST

Doel
Mensen op buurt en wijkniveau samenbrengen
voor onderlinge ondersteuning, hulp en het 
tegengaan van vereenzaming. 
Bevorderen van sociale contacten.

Ontmoeten:
Fietsclubje
Koffie ochtenden in de buurt, straat
Koffie met een praatje, ochtend eerste dinsdag 
van de maand in De Rots
Praatje maken en huisbezoek op verzoek
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ZORGSAMENBUURT OOST

Hulp en Diensten:
Wegwijs maken op internet
Tijdelijke hulp bij tuinonderhoud
Incidenteel vervoer naar ziekenhuis
Wandelingetjes maken met hulpbehoevenden
Alleenstaanden helpen nieuwe contacten te leggen
Kleine reparaties in huis, boodschap doen

Organisatie
Telefoonteam 06 -30 22 34 24  op werkdag 
bereikbaar ( 5  teamleden) koppelt vraag en 
aanbod.
Lijst met 60 vrijwilligers, buurtbewoners, voor 
hand- en spandiensten
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5. Coöperatie voor Woon-, 
welzijns- en zorgdiensten

Chris D’havé



Coöperatie voor Woon-
welzijns- en zorgdiensten 
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Verkenning mogelijkheden & 
draagvlak Coöperatie 

• Aansluitend op doelstelling Stichting Ouderen in 
Regie: ‘bevorderen eigen regie in wonen, zorg 
en welzijn’ & behoefte aan zeggenschap;

• Veranderingen in zorg en welzijn: langer thuis 
wonen,  inzet van organisaties, belang van 
informele zorg en initiatieven i.s.m. burgers;

• Organisaties in domein wonen, welzijn en zorg 
zoeken naar verbindingen.



Coöperatie voor Woon-
welzijns- en zorgdiensten 
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Inzet Inspiratiebijeenkomsten ‘Op 
weg naar een zorgcoöperatie’  

- Coöperatie verleent geen zorg maar verwijst 
door en zoekt samenwerking: voldoende 
voorzieningen in Boxtel; samenhang niet altijd duidelijk 

- Ontsluiten wet- en regelgeving en informatie 
over voorzieningen: regelgeving weinig transparant

- Samenwerking op preventie, afstemmen 
formele-informele zorg, initiatieven onderlinge 
hulp

Echter: zorgbehoefte hangt samen met woon- en 
welzijnssituatie: behoefte aan bredere coöperatie 
voor woon- welzijns- en  zorgdiensten



COÖPERATIE VOOR WOON-
WELZIJNS- EN ZORGDIENSTEN
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Richt zich op het geheel van wonen, welzijn en zorgvoorzieningen

Doel:  bevorderen van zelfredzaamheid en eigen 
regie in keuzes voor wonen, welzijn en zorg.

Werkwijze:
• Individueel: doorverwijzing, terugkoppeling, 

monitoring. Geen taken overnemen! 
• Vanuit wensen en ervaringen (toekomstige) 

gebruikers en leden Coöperatie, verbindingen 
leggen tussen taken en mogelijkheden van 
aanbieders van woon-,welzijns- en zorgdiensten. 
Op zoek naar samenhang en transparantie. 

• Collectief en i.s.m. organisaties: delen van 
ervaringen, themabijeenkomsten, initiëren 
nieuwe ontwikkelingen, initiatieven, producten.



COÖPERATIE VOOR WOON-
WELZIJNS- EN ZORGDIENSTEN
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De Coöperatie als organisatievorm: 
Benadert wonen, welzijn en zorg in samenhang.

• Structuur gericht op informatie, doorverwijzing 
en gesprek met organisaties over producten en 
diensten die zelfredzaamheid en eigen regie op 
het gebied van wonen, welzijn en zorg mogelijk 
maken (domotica; kleinschalige woonvormen).

• Platform dat reflecteert op (de kwaliteit van) 
het aanbod van wonen, welzijn en zorg én zich 
inzet voor de realisering van initiatieven die 
daarbij aansluiten (inclusief woonvormen).

• Ledenorganisatie die samen met gemeente en 
aanbieders woon-, welzijns- en zorgdiensten 
nieuwe producten en ontwikkelingen initieert.



COÖPERATIE VOOR WOON-
WELZIJNS- EN ZORGDIENSTEN
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Plannen voor de komende periode 
• Resultaten gesprekken organisaties en 

bijeenkomsten met (toekomstige) leden:
• Samenwerkingsintenties organisaties
• Thema’s bijeenkomsten

• Verdiepingsslag samenwerking: 
inventarisatie doelstellingen organisaties & 
realisatie doelen:
• Wat ontbreekt vanuit perspectief ‘eigen 

regie’
• Rol coöperatie m.b.t. verkrijgen 

‘maatwerk’/innovaties



COÖPERATIE VOOR WOON-
WELZIJNS- EN ZORGDIENSTEN
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Plannen voor de komende periode (2)

• Samen met (toekomstige) leden: 

• Welke thema’s vinden leden interessant en 
belangrijk

• Leden betrekken bij inventarisatie

• Ledenbijeenkomst eind mei/begin juni 2018
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6. Droomwonen Brabant

Menno de Lange
Ervaringsdeskundige en adviseur



PAUZE
Koffie, Thee, 
……………..en vragen noteren
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SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE
BOXTEL EN OUDEREN IN REGIE

Toelichting door Werkgroep 
Wooninitiatieven

Reactie wethouder 
Van de Wiel
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VRAGEN & ANTWOORDEN

* Wooninitiatieven

*ZorgSamenBuurt

* Coöperatie
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SAMENVATTING

Toekomstperspectief
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HARTELIJK DANK VOOR
UW BELANGSTELLING

Graag tot ziens bij onze volgende bijeenkomsten !

Kijk ook eens op WWW.OUDERENINREGIE.NL
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