
 

 

Thema’s  
‘Uitvoeringsagenda Ouderen … door samenwerking tot stand gekomen’ 
 
 
1. Goede informatievoorziening en vitaliteit centraal 

Goede informatievoorziening met als doel dat alle ouderen binnen gemeente Boxtel op hun 
situatie toegespitste informatie kunnen ontvangen.  
Er is specifieke aandacht voor gezondheid, vitaliteit en eenzaamheid in gesprekken bij 
(huis)bezoeken. Gesprekken zijn niet alleen gericht op de mate van kwetsbaarheid van de 
ouderen, maar vinden meer plaats op basis van vitaliteit en verhogen van leefplezier. 
Professionals, consulenten en vrijwilligers richten zich op wat van waarde is voor de oudere zelf. 
 
Verbonden aandachtspunten bijeenkomst 12 maart 2018: 
 Kies voor een goede beeldvorming omtrent ouderen 
 Kies voor een brede, duurzame aanpak die recht doet aan diversiteit onder ouderen 
 Algemene aandacht voor lichaam en geest 
 Multiculturele groepen zorg en welzijn 
 Zorg voor een goed mantelzorgbeleid 
 Samenhangende organisatie van onbetaalde bijdragen die ouderen aan de maatschappij 

kunnen leveren 
 Sociale kaart 
 Werk samen binnen en tussen (vrijwilligers)organisaties 
 
 

2. Ouderen in beweging 
Ouderen stimuleren om op verschillende manieren in beweging te komen om zo vitaal en fit te 
blijven. Vitale ouderen kunnen meer zelf, waardoor ze beter mee kunnen doen in de 
maatschappij.  
Dit zorgt voor een hogere mate van participatie en op lange termijn in betere gezondheid, minder 
beslag op de zorg en minder kans op eenzaamheidsgevoelens.    
 
Verbonden aandachtspunten bijeenkomst 12 maart 2018:  
 Voorzorg, preventie, fittestdagen.  
 Buurtsport inzetten voor ouderen 
 Bevorder bewegen en sporten voor senioren, combineer dit met voedingsadviezen. Laat 

bestaande sportverenigingen mogelijkheden bedenken om senioren te behouden en/of bij het 
sporten te betrekken. 

 Nudging  inbouwen om positieve prikkels in de omgeving om gezond gedrag te bevorderen 
 Benut mogelijkheden van de natuur voor senioren en maak natuur toegankelijk zowel lokaal 

als regionaal  
 
3. Eenzaamheid tegengaan en focus op levensplezier 

Eenzaamheid is het persoonlijk ervaren van een gemis aan (kwaliteit van) sociale relaties.  
Door het wegvallen van hun levenspartner en andere mensen in hun omgeving hebben ouderen 
vaak te maken met een kleiner wordend sociaal netwerk.  
Dit kan eenzaamheid in de hand werken, maar hoeft niet. Iemand met weinig sociale contacten 
hoeft zich helemaal niet eenzaam te voelen en iemand met veel sociale contacten/activiteiten kan 
zich heel eenzaam voelen.  
Huisartsen onderkennen dat eenzaamheid soms het onderliggende probleem is voor lichamelijke 
klachten bij ouderen. 
 
Verbonden aandachtspunten bijeenkomst 12 maart 2018: 
 Vroege opsporing kwetsbaarheid: fysiek, emotioneel, sociaal, financieel, zingeving 
 Vroeg signalering eenzaamheid en sociaal isolement 
 Zorg voor goede toegankelijkheid en fysieke ontmoetingsplaatsen in de wijken 
 Zorg voor spreiding huiskamers 
 Leuke, structurele ontmoetingsmogelijkheden voor ouderen (bewegen, koken, dansen) 



 

 

 Steun bij opbouwen netwerken en sociale vaardigheden. Betrekken 80-plussers bij 
samenleving 

 Organiseer zomerschool om lege zomermaanden te overbruggen 
 Zorg voor kwalitatief goed, laagdrempelige dagbesteding voor ouderen 

 
4. (Digitale) vaardigheden en –netwerken 

Door programma’s als ‘voorkom vallen’, ‘zicht op evenwicht’, ‘samen kracht 80+’ en informatie te 
verstrekken over een gezonde leefstijl leren ouderen nieuwe vaardigheden aan waardoor ze 
gezonder oud kunnen worden. 
Het is belangrijk dat ouderen leren omgaan met Ipads / tablets, internet en sociale media.  
Leer ouderen ook gebruik te maken van technologische ontwikkelingen, welke ouderen 
ondersteuning bieden.  
Dit alles draagt bij aan het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen. 
 
Verbonden aandachtspunten bijeenkomst 12 maart 2018: 
 Gebruik van technologische ontwikkelingen voor zowel wonen, zorg als welzijn 
 Gezondheid: aanpassingsvermogen + eigen regie voeren, gezondheidsvaardigheden 

(zelfmanagement, analfabetisme), omgaan met verliezen. 
 Computergebruik door b.v. thuis of op Hobbycentrum lessen te verzorgen. 
 Creëer en coördineer betaalbare diensten m.b.v. scholieren en gebruikers participatiewet. 

 
 

5. Weerbaarheid van kwetsbare ouderen 
Kwetsbare, zorgafhankelijke ouderen hebben een verhoogd risico om slachtoffer te worden van 
huiselijk geweld, diefstal of financiële uitbuiting. Hoe kunnen zij geholpen worden om minder 
kwetsbaar te zijn? 
Draag samen zorg voor een dementievriendelijke gemeenschap. 
Hoe kunnen wij mantelzorgers ondersteunen als dit nodig is? 
Zorg voor voldoende respijtmogelijkheden.  
 
Verbonden aandachtspunten bijeenkomst 12 maart 2018: 
 Vroege opsporing kwetsbaarheid: fysiek, emotioneel, sociaal, financieel, zingeving 
 Zorg voor tijdelijke opvang na ziekenhuisopname 
 Ouderenmishandeling 
 Omgaan met enge buren  
 Zorg voor goed vervoer voor ouderen met gebruik van buurtbus, regiotaxi, busjes instellingen, 

tuktuk en inzet van vrijwillige privéchauffeurs. Goed beleid voor duo fietsen / mobiliteit 
 Bewaak inkomensdaling en stapeling zorgkosten voor senioren 
 Eten met je hart (wijkgericht): 1 x p.m. voor ouderen een maaltijd + aankleding (bv muziek, 

ouderen worden opgehaald en teruggebracht, Vrijwillige bijdrage voor ouderen. 
 
 
6. Kunst en culturele participatie, levensvragen, zingeving en waarden en normen 

Naarmate dat de ouderen toenemende kwetsbaarheid ervaren maken zij minder gebruik van 
cultuuraanbod of doen zelf aan kunst. 
Kunst en cultuur kan juist een waardevolle invulling aan het levensgeluk brengen. Om te 
voorkomen dat ouderen stoppen met kunst en cultuur, waar zij altijd van genoten of waaraan zij 
zinvolheid ontleenden, zorgen wij voor hulp om dit te kunnen blijven doen of eens iets nieuws 
proberen.  
Het vertellen van levensverhalen door ouderen is voor zowel henzelf als voor de volgende 
generaties belangrijk. Voor henzelf, om duiding te geven aan wat waardevol was in hun leven en 
om inzichten te delen. Voor anderen, om inzicht en inspiratie te halen uit de kennis en het 
levensinzicht van ouderen. 
 
Verbonden aandachtspunten bijeenkomst 12 maart 2018: 
 Kunst en cultuur.  

Benutten als middel van zingeving en zinvolle dagbesteding voor ouderen. Inzet kunst en 



 

 

cultuur voor kwetsbare mensen thuis of bij dagbesteding. Steunen en faciliteren initiatieven 
voor kunstparticipatie vitale ouderen. Neem hindernissen weg voor actieve en/of passieve 
kunstbeoefening. 

 Waarden en normen debat.  
Burgervriendschap, dementievriendelijk, solidariteit, eigen regie, samenredzaamheid, 
zelfredzaamheid, respect, zingeving. Hulp aan mantelzorgers bij het leven volgens hun 
waarden van autonomie, zelfbeschikking, rechtvaardigheid en goede zorg, levenseinde en 
privé. 

 Levensvragen en zingeving.  
Begeleiding bij levensvragen. Aandacht voor ouderen, hun levensverhaal en vrede met hun 
leven (levensboek, dialogen 80+). Mogelijkheden voor kennisoverdracht door senioren. 

 

7. Woningen levensloop bestendig maken 
Ouderen ondersteunen in het langer zelfstandig thuis blijven wonen in hun eigen huis en 
vertrouwde buurt.  
Dit kan bijvoorbeeld door het levensloopbestendig maken van woningen, het ontwikkelen van 
nieuwe woonvormen, het splitsen van woningen en het combineren van wonen en zorg 
(beschermd wonen).  
Geef voorlichting over aanpassing woningen, technische oplossingen en domotica.  
Combineer woningaanpassing met andere programma’s: bv. duurzaam maken. 
 
Verbonden aandachtspunten bijeenkomst 12 maart 2018: 
 Faciliteer financiering levensloopbestendig maken (o.a. blijverslening, Wmo / St. Joseph 
 Maak woningen levensloop bestendig, ontwikkel nieuwe woonvormen, spits woningen, 

combineer wonen en zorg (beschermd wonen). Geef voorlichting over aanpassing woning, 
technische oplossingen en domotica. Combineer woningaanpassing met andere 
programma’s: b.v. duurzaam maken. 

o Woonvorm Jong en Oud samen 
o Bouwen voor medioren versnelt de doorstroming, waardoor aan de onderkant 

voldoende woningen vrij komen voor starters 
o Woningen bouwen die ‘empty-nesters’ uitnodigen tijdig voor te sorteren 

 
8. Haalbaarheid Sociaal Maatschappelijk Fonds Ouderen 

De Sociale Structuur en Levensfasebewust beleid zijn belangrijke thema's in het 
beleidsprogramma 'Meewerken in tijden van verandering'. 
De gemeenteraad heeft op 30-10-2018 een motie van SP, C95, D66 en  INbox, aangenomen om 
een onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid van een Sociaal Maatschappelijk Fonds 
Ouderen samen met verschillende Boxtelse partners. 
Dit fonds zal als doel hebben een bijdrage te leveren aan de realisatie van een gezamenlijke 
uitvoeringsagenda ouderen en het organiseren van concrete projecten uit de uitvoeringsagenda 
ouderen. De gemeente zal in deze een initiërende - en een regierol hebben voor het tot stand 
brengen van de uitvoeringsagenda ouderen. Het fonds wordt financieel gevoed door de 
deelnemende organisaties en gelden uit de innovatieregeling 2019, welke het ministerie van VWS 
heeft aangekondigd, om zo gezamenlijk projecten tot stand te brengen. 
Deze innovatieregeling is een van de instrumenten, waarmee de landelijke overheid lokale 
samenwerking en innovatie stimuleert. 
 
Verbonden aandachtspunten bijeenkomst 12 maart 2018: 
 Politieke waardering voor onbetaalde bijdragen aan de maatschappij 
 Werk samen om fondsen te genereren voor activiteiten voor ouderen. En zet 

belangengroeperingen vaker samen aan tafel om af te stemmen. 
 
 


