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Themabijeenkomst ‘wat is eigen regie en hoe kun je die versterken’ 

 

De coöperatie Ouderen in regie legt de focus op het versterken van de eigen regie van de senior 
m.b.t. zijn/haar leven (wonen/welzijn, zorgen). Dit betreft ook regie en zeggenschap op het aanbod 
van woon-, welzijns- en zorgorganisaties. 

Dat is een van de hoofddoelstellingen in het werkplan 2020. Wij willen o.a. een ‘kwaliteitslabel’ 
ontwikkelen t.a.v. het aanbod van woon-, welzijns- en zorgdiensten en een aantal producten die door 
zowel professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties worden aangeboden. 

 

Eigen regie in de context van beperkte middelen 
Het is zaak dat cliënten en aanbieders van woon-, welzijns- en zorgdiensten elkaar weten te vinden 
waarbij (behoud van) eigen regie uitgangspunt is. Dit uitgangspunt spoort met het huidige denken én 
sluit aan bij de schaarste aan middelen en personeel in onder andere de zorg en de collectieve 
sector.   
Eigen regie van senioren is ook een uitgangspunt van een aantal ‘vrijwilligersinitiatieven’ en 
vrijwilligersorganisaties. Een aanbod dat vaak ook aanvullend is op het aanbod van professionele 
organisaties. Betere bekendheid van initiatieven, een betere samenwerking van 
vrijwilligersorganisaties onderling en van vrijwilligersinitiatieven met professionele diensten is 
overigens een voorwaarde voor het bevorderen van eigen regie. 
 

‘Kwaliteitslabel ‘eigen regie 
Om te kunnen beoordelen in hoeverre een aanbod of een instrument bijdraagt aan eigen regie en 
een ‘kwaliteitslabel eigen regie’ verdient, dient aan een aantal aspecten aandacht te worden 
besteed.      
Aandachtspunten of kapstokken voor een ‘kwaliteitslabel ‘eigen regie’ zijn:   

• Zingeving met als vraagstelling hierbij: wordt de senior uitgenodigd een zinvolle invulling te 
geven aan zijn/haar leven; ergens aan bij te dragen (serieus genomen worden). 

• Wonen op maat: de woning ‘seniorproof’ maken. 
• Aandacht voor de kwaliteit van de woonomgeving en voorzieningen in de buurt + de 

aanwezigheid van een sociaal netwerk 
• Een gezonde levensstijl: positieve gezondheid, aandacht voor preventie en het sociale netwerk. 
• Zorgondersteuning waarbij de oudere en het sociale netwerk zover als mogelijk zelf regie heeft. 

 

Deze thema’s sluiten ook aan bij de centrale thema’s van de Ouderenagenda Samen Ouder worden 
Boxtel, t.w.: 

- Kunnen alle inwoners in een passende omgeving oud worden  
- Kunnen alle inwoners gezond en vitaal oud worden 
- Zijn ouderen blijvend betekenisvol voor-en verbonden met anderen 
- Krijgen ouderen passende goede zorg en ondersteuning 
- Werken gemeente, beroepsmatige en vrijwillige organisaties uitstekend samen op het gebied 

van Samen Ouder Worden. 
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We zoeken als Coöperatie naar (nieuwe, innovatieve) instrumenten en activiteiten die door 
(ouderen)organisaties en instellingen zijn of worden ontwikkeld op deze verschillende thema’s én die 
voldoen aan het ‘kwaliteitslabel (bevorderen) eigen regie’. 

 

Doel van onze bijeenkomst ‘wat is eigen regie en hoe kun je die versterken’ is dan ook: 

- Kennismaken met instrumenten van zowel professionele als vrijwilligersorganisatie waarbij 
eigen regie een drijfveer is; 

- Beoordelen in hoeverre eigen regie hierin centraal staat  
- Tips verzamelen om eigen regie beter tot zijn recht te laten komen  

Werkwijze:  

We gaan kennismaken met een carrousel van 3/4/5 instrumenten of activiteiten en de organisaties 
daarachter die kunnen helpen om de eigen regie te versterken. We krijgen kennis aangereikt over 
het instrument/activiteit en de organisatie ervan, we bespreken samen of deze in potentie de regie 
van de oudere (kunnen) versterken, wat daarvoor nodig is, hoe het instrument/activiteit geschikt(er) 
te maken is of wat er nog ontbreekt om in het kwaliteitslabel te kunnen worden opgenomen. We 
doen dit samen met de instelling/organisatie die het instrument of de activiteit uitvoert. 

We maken op deze avond ook afspraken om het instrument/de activiteit zelf te ervaren, uit te 
voeren of als deelnemer te ondergaan. Alleen dan weet je immers waar je over praat en worden we 
een gesprekspartner met kennis van de zaak.  En we willen daarna ook met elkaar het gesprek 
hierover voeren: wat vinden we van het instrument/de activiteit, draagt het bij aan het versterken 
van de eigen regie, hoe kan het nog beter etc.  

Op een volgende bijeenkomst van de Coöperatie rapporteren we over onze bevindingen. Zo vullen 
we stap voor stap het kwaliteitslabel in. 

De te beoordelen instrumenten/thema’s zijn:  

Thema senior proof wonen:  

- de woonscan: informatie over de woonscan; wat zijn de bevindingen met de toepassing van de 
adviezen die worden gegeven; welke onderdelen dagen (al dan niet) uit om stappen te 
ondernemen (Boxtelse werkgroep woonscan) 

- sensibiliseringsworkshop “hoe woon je nu”  (KBO/land van Cuijk) 

Thema: analyse maken van kwaliteit van de omgeving en voorzieningen in de buurt. Dit vanuit het 
(750 meter) perspectief van de ‘rollator-oudere’ (eigen initiatief Corporatie, moeten we nog verder 
uitwerken) 

Thema gezonde levensstijl: workshop positieve gezondheid (Diny Stolvoort) 

Thema Kennis financiering zorg: (workshop Theo van Hamond) 

Thema zorgondersteuning en betrekken sociaal netwerk:  

- Zorggroep Elde werkt aan een vernieuwde analyse om het netwerk van de zorgbehoevende 
(oudere) + zijn/ haar sociaal netwerk in beeld te brengen waarbij ook gekeken wordt hoe 
professionele zorg kan worden uitgesteld (zorggroep Elde) 

- Sensibiliseringscursus ‘kijk naar je netwerk’ (KBO/land van Cuijk) 
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Na afloop van de bijeenkomst maken we afspraken over de toepassing van het instrument zodat 
leden van de Coöperatie in de praktijk kunnen ervaren en beoordelen in hoeverre het instrument 
bijdraagt aan ‘eigen regie’.  

De avond is daarom pas geslaagd als we: 

- Tenminste 5 leden van de Coöperatie een woonscan laten doen en de resultaten samen 
bespreken 

- Met tenminste 4 leden van de Coöperatie een workshop positieve gezondheid houden 
- Op tenminste 1 plek in Boxtel een eigen 750-meter analyse uitvoeren 
- De uitvoering van de nieuwe netwerkanalyse van Elde samen met hen in xx gevallen bespreken 

en evalueren (zo mogelijk ook meegaan bij gesprek) 
- 1 sensibiliseringsworkshop “hoe woon je nu” voor leden van de Coöperatie is georganiseerd. 

We gaan ervan uit dat ieder lid van de Coöperatie aan tenminste 1 activiteit deelneemt. 

De resultaten van deze ervaringssessies, koppelen we tijdens de volgende bijeenkomst terug. 


