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Hoe verder om feitelijk vorm en inhoud te geven aan de 
doelstelling van de coöperatie voor wonen, welzijn en zorg in 
Boxtel. 
 
Met de werkgroep zijn we inmiddels zover gevorderd dat we er aan toe zijn om 
de potentiële leden van de coöperatie uit te nodigen voor het leveren van een 
bijdrage aan de verdere invulling van de doelstelling en de werkwijze van de 
coöperatie. Onderdeel daarvan is het maken van een inventarisatie van de 
leemtes in de dienstverlening in Boxtel op het gebied van wonen, welzijn en zorg 
en het verzamelen van ideeën over de wijze waarop we met die leemtes aan de 
slag moeten om onze doelstelling verder te realiseren. 
 
We zijn uiteraard eerst gestart met de definiëring van de doelstelling en de wijze 
waarop we denken aan het bereiken van die doelstelling invulling te kunnen 
geven.  
 
Dat is als volgt geformuleerd:  
 
De coöperatie streeft naar een maximale ondersteuning van de 
zelfredzaamheid en het behoud van de eigen regie in keuzes voor 
wonen, welzijn en zorg. 
Dat streven is gericht op ouderen van 55+ die behoefte hebben aan 
informatie of ondersteuning bij de realisering van hun wensen op het 
gebied van woon-, welzijns- en zorgdiensten. 
De coöperatie wil die doelstelling bereiken door: 

• Op individueel niveau begeleiding en advies te bieden bij het 
vinden van een effectieve en wenselijke route voor het bereiken 
van de diensten op het gebied van welzijn, wooncomfort en zorg. 

• Verbindingen te leggen tussen de taken en de mogelijkheden van 
bestaande organisaties zodat initiatiefnemers en uitvoerende 
organisaties in het domein van wonen, welzijn en zorg elkaar 
versterken. 

• Het stimuleren van (collectieve) initiatieven om de eigen toekomst 
op het gebied van wonen, welzijn en zorg te ondersteunen. 

 
Werkwijze  
 

- Leden van de coöperatie bepalen in grote mate de richting waarop 
het bestuur van de coöperatie zich voor het bereiken van de 
doelstellingen moet richten. 

- De coöperatie neemt geen taken of bevoegdheden over van 
bestaande organisaties. Wel wil de coöperatie nauw samenwerken 
met die organisaties om een optimale afstemming te realiseren 
tussen de diverse deskundigheden en mogelijkheden van die 
organisaties.  

- De coöperatie heeft een signalerende functie m.b.t. de aansluiting 
van dienstverlening aan de wensen van cliënten of gebruikers. 
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De coöperatie is niet de instantie die in financiële zin regelingen kan 
treffen of bijdragen kan bieden. Wel kan de coöperatie adviseren hoe en 
waar financiële ondersteuning kan worden verkregen. 
De coöperatie kan zelf welzijnsactiviteiten opzetten. Ook zal de 
coöperatie met regelmaat themabijeenkomsten organiseren, enerzijds 
om haar leden en andere belangstellenden zo breed mogelijk te 
informeren, anderzijds gericht op preventie en eigen initiatief op het 
gebied van welzijn en zorg. Veelal zullen bestaande lokale organisaties 
en deskundigen gevraagd worden om een bijdrage te leveren aan die 
themabijeenkomsten. 
 
De betrokkenheid van leden krijgt als volgt inhoud: 

- Leden bepalen met elkaar de richting van de bestuursactiviteiten 
- Leden komen ten minste 2 x in vergadering bijeen met het bestuur 
- Leden krijgen gratis toegang tot welzijnsactviteiten 
- Leden krijgen als eerste informatie toegestuurd 
- Leden kunnen gratis (telefonisch) consult en advies krijgen van 

het bestuur 
- Leden betalen een contributie van € 20, - per jaar.  

   

 

============================================================ 

 

 

We hebben in de afgelopen periode een inventarisatie gemaakt van de 
belangrijkste gegevens van de meest bekende instellingen op het gebied van 
wonen, welzijn en zorg in Boxtel. In het verlengde daarvan hebben we voor 
onszelf, per instelling, vragen geformuleerd waarmee we naar ons idee een 
verder inzicht krijgen of en, zo ja, in hoeverre ouderen ruimte wordt geboden 
om het heft in eigen handen te krijgen en/of te houden.  
Moet de oudere genoegen nemen met wat de aanbieder normaliter biedt 
(“confectiepakket of wat in de etalage ligt”) of kan en wil de aanbieder echt zorg 
op individueel niveau bieden.  
Tevens willen we via de vraagstelling te weten komen of de betrokken 
instellingen de diensten die ze willen leveren ook daadwerkelijk kunnen leveren 
en welke leemtes ze zelf ervaren tussen willen en kunnen. Via die weg ontstaat 
wellicht inzicht of de dienstverlening van de ene instelling aansluit op de 
diensten van de andere instelling en, waar dat niet het geval is, wat de leemtes 
zijn waarmee wij aan de slag moeten om een dienstverlening zonder leemtes te 
verwezenlijken.         
De vraagstelling is daarom altijd gericht op elementen die van invloed (kunnen) 
zijn op de eigen regie en keuzevrijheid van ouderen. Wat wij willen bereiken is 
een analyse van de dienstverlening vanuit de te bevragen instelling, een analyse 
van wat zij willen maar niet kunnen of mogen en een analyse van de leemtes in 
de totale behoefte aan dienstverlening. Dat stelt ons hopelijk in de gelegenheid 
ons te concentreren op mogelijke wenselijke aanvullingen en activiteiten. 
 
De tot nu toe opgestelde vragen zijn: 
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Huurdersbelangenvereniging (HBV) 
Belang van HBV onderstrepen maar niet voldoende bekend bij de Boxtelse 
burger? Slechts circa 10% van Boxtelse huurders is lid van de HBV.  

1. Hoe wordt de aandacht voor de huisvesting van ouderen in algemene zin  
aangepakt en uitgewerkt? Heeft de HBV een beleidsvisie op schrift? 

2. Een verband tussen wonen en welzijn is van belang? Denk aan: veiligheid, 
verzorgde omgeving, wijkvoorzieningen, goede lichtinval, goed hang- en 
sluitwerk, goed onderhoud en goed functionerende woonelementen zoals 
CV, brandveiligheid, elektrisch koken, automatische schakeling verlichting, 
goede bestrating, conflictbemiddeling, etc.  
Lukt dat allemaal? Zo niet, waarom niet? 

3. Een verband tussen wonen en zorg is ook van belang. Denk aan: 
domotica, trapliften, douchestoel en -steun, toiletsteunen, drempels, Wifi, 
loopverlichting in plinten, bepleiten van mantelzorgwoningen e.d. Lukt het 
dat verband vorm en inhoud te geven? Zo niet, waarom niet? 

4. Huurders zijn over het algemeen geïnteresseerd in financiële gevolgen. 
Wij denken daarbij aan goede isolatievoorzieningen, riolerings- en 
glasfonds, invloed servicekosten. Is dat voldoende te beïnvloeden?  

5. Welke doelen streeft de HBV nog meer na maar zijn of kunnen niet 
worden bereikt? Kunnen wij als coöperatie daar ondersteuning bij bieden, 
bijvoorbeeld door gezamenlijke bijeenkomsten te organiseren voor de 
HBV leden? 

 

Woonstichting Sint Joseph 
Compliment voor de vele initiatieven, de algemene uitstraling en de resultaten 
bij het renoveren van straten en wijken!! 
De 5 vragen voor de HBV kunnen ook worden voorgelegd aan Sint Joseph. 
Daarnaast: 

1. Hoe worden senioren betrokken bij planontwikkeling? 
2. Lukt het om in alle wijken (waarin de woningstichting woningbezit heeft) 

te voorzien in voorzieningen als huiskamers, rustruimtes? Wordt hierin 
naar samenwerking gezocht en, zo ja, met wie? 

3. Lukt het om ouderen te betrekken bij de opbouw en het beheer van 
servicekosten? Zij zijn vaak erg geïnteresseerd in de financiële gevolgen. 

4. Krijgen ouderen apart aandacht bij woningtoewijzing? Zo ja, hoe? Zo nee, 
waarom niet? (Mens mag niet ondergeschikt zijn aan een systeem!) 

5. Sint Joseph ondersteunt woningaanpassing? Wat is de inbreng van de 
ouderen daarbij en hoe verloopt de financiering ervan? 

6. Wordt de klachtenprocedure veel gebruikt door ouderen? 
7. Hoe verloopt de samenwerking met de lokale instellingen voor welzijn en 

zorg? Wat zijn de resultaten? 
8. Zijn folders over diverse onderwerpen m.b.t. woondiensten beschikbaar? 
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Contour de Twern 
Website geeft veel informatie over activiteiten en ambities. Wordt de site veel 
bezocht? 

1. Hoe zelfstandig is Contour de Twern of bepaalt de gemeente de koers en 
actie? 

2. Doel: burgers doen participeren in de samenleving d.m.v. “inzet op 
wijkniveau”. Hoe gaat dat in de praktijk met name gericht op ouderen?  

3. Activerende presentie middels de “presentie methode”. Voorbeelden en 
resultaten? Hoe speelt dat in op de belangenbehartiging voor ouderen?  

4. Inzet op thema armoede en sociaal isolement. Hoe en met welk resultaat?  
5. Hoe wordt eenzaamheidsproblematiek aangepakt? Kan de coöperatie 

daarbij ondersteunend zijn?  
6. Wat wordt gemist? Wat wil Contour de Twern meer maar kan of mag dat 

niet verwezenlijken? 
 

Vivent  
Website wordt vooral gebruikt als promotiemiddel, minder als een echt kompas 
voor (toekomstige) cliënten. Duidelijk is wel dat Vivent een brede 
zorgorganisatie is met “van alle (zorg)-markten thuis”. De presentatie is sterk 
generalistisch en beperkt ambitieus. Het bevat weinig concreets op het gebied 
van de feitelijke dienstverlening en klantgerichtheid. Twee dan toch in het oog 
springende punten onder het hoofdstuk “Goede zorg” als 1 van de 3 
speerpunten 2018 zijn: “Cliënten voelen zich gehoord en gezien” en “Wij helpen 
cliënten het beste uit hun dag te halen”.  
Bij de vraagstelling moeten we er rekening mee houden dat Vivent in Boxtel 
geen intramurale zorg biedt. 

1. Op welke wijze wordt vorm en inhoud gegeven aan deze speerpunten? 
2. Wat is de rol hierbij van de cliënten zelf?  
3. Als het gaat om “eigen regie en zelfbeschikking” bij extramurale zorg 

komen vragen op als: 
a. Welke zeggenschap hebben cliënten bij de bepaling van de zorgtijden? 
b. Is er sprake van koppelverkoop in relatie tot andere delen van de 

organisatie, zoals bijv. lidmaatschap van het vroegere werk van de 
kruisvereniging?  

c. Welke eisen kan de cliënt stellen aan de kwaliteit van de zorg? 
d. Heeft de cliënt altijd een vast aanspreekpunt zodat “dubbele uitleg” 

kan worden vermeden?  

 
Zorggroep Elde 
Zorggroep Elde is een brede zorginstelling zoals Vivent. Van alle markten thuis 
en professioneel en zakelijk ingesteld.  
Missie is: “ondersteunen in een zo aangenaam mogelijk leven”. In een dergelijk 
leven zijn aspecten als “eigen regie” en “zelfbeschikking” natuurlijk van het 
grootste belang! 
Vanuit de visie: “wij voelen ons te gast in het leven van cliënten” wordt dat nog 
eens benadrukt. Alsook met de slogan “Zorggroep Elde past in je leven, maken 
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wij elke dag waar”. Dat klinkt allemaal erg aantrekkelijk en dat schept dus hoge 
verwachtingen!  
Hoe mooi profilerend ook, het zegt natuurlijk nog niet alles over de concrete 
zorg- en dienstverlening en over de feitelijke beleving van cliënten. 
 
Vraag 1 is daarom: hoe wordt aan dat alles vorm en invulling gegeven? 
 2. Wat is de rol hierbij van de cliënten zelf?  

3. Als het gaat om “eigen regie en zelfbeschikking” bij extramurale zorg 
komen vragen op als: 
a. Welke zeggenschap hebben cliënten bij de bepaling van de 

zorgtijden? 
b. Is er sprake van koppelverkoop in relatie tot andere delen van de 

organisatie?  
c. Welke eisen kan de cliënt stellen aan de kwaliteit van de zorg? 
d. Heeft de cliënt altijd een vast aanspreekpunt zodat “dubbele uitleg” 

kan worden vermeden?  
 

4. Als het gaat om “eigen regie en zelfbeschikking”, in de intramurale 
zorg dringen zich vragen op als: 
a. Is de tijd van in en uit bed gaan geheel vrij? 
b. Is de tijd van het gebruik van maaltijden vrij in te vullen? 
c. Is het volgen van dieetvoorschriften verplicht? 
d. Kunnen cliënten hun kamer inrichten met eigen meubilair etc. 
e. Mogen cliënten naar believen bepalen hoe vaak zij in bad of douche 

gaan? 
f. Kunnen cliënten altijd hun eigen garderobe bepalen en benutten? 
g. Is er sprake van keuzemogelijkheden voor arts, therapeut, 

behandelaar? 
h. Kan bezoek doorgaans en individueel ontvangen worden? 
i. Wat is de betrokkenheid van de cliënt bij het zorg-of behandelplan? 
j. In hoeverre is het zorgplan een confectiepak of een maatpak? 
k. Is het zorg- en behandeldossier altijd toegankelijk voor de cliënt?  
l. Is de cliënt of diens vertegenwoordiger altijd betrokken bij het 

MDO? 
m. Is er een interne neutrale vertrouwenspersoon?   
n. Is er een in- en of externe klachtenregeling? 
o. Worden er additionele kosten in rekening gebracht en, zo ja, 

waarvoor? 
 

========================= 
    
Natuurlijk krijgen we hiermee geen compleet beeld, maar wel een fraaie aanzet 
om aan onze taak vorm en inhoud te geven… 
 
Werkroep Coöperatie voor woon-, welzijns- en zorgdiensten. 


