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Stand van zaken Coöperatie ouderen in regie 

Sinds september 2019 is de Coöpera-
tie Ouderen in regie een feit. De 
Coöperatie is een initiatief van de 
Stichting Ouderen in Regie en 
streeft net zoals de Stichting ‘eigen 
regie en keuzemogelijkheden’ na 
van senioren op het gebied van wo-
nen, welzijns- en zorgdiensten. 

Visie en achtergrond activiteiten 

In de voorbije vijf jaar heeft Stichting Ou-
deren in Regie zich sterk gemaakt voor: 

• het verbeteren van de woonkwaliteit,  

• meer keuzemogelijkheden en eigen 
regie van senioren op de wijze waarop 
zij willen wonen en zorg en welzijn 
geregeld willen zien. 

Door de oprichting van een Coöperatie – 
een ledenorganisatie waar senioren lid van 
kunnen worden en zeggenschap hebben– 
krijgt Ouderen in Regie meer slagkracht. 
Hierdoor kunnen we rechtstreeks vanuit 
de belangen van senioren onze wensen 
kenbaar maken en kunnen leden zelf actief 
worden om hun wensen kracht bij te zet-
ten en te verwezenlijken. 

De Coöperatie richt zich op het brede 
terrein wonen-welzijn-zorg in samenhang. 
In de voorbije periode is samenwerking 
gezocht met de aanbieders van woon-, 
welzijns- en zorgdiensten: de gemeente 
(afdelingen ruimtelijke ordening en 
WMO), Woonstichting Joost, zorgaanbie-
ders Zorggroep Elde Maasduinen, Vivent, 
Standby Thuiszorg en welzijnsorganisatie 
ContourdeTwern. We willen geen taken 
van andere organisaties overnemen maar 
samenwerken, aanvullend op het aanbod 
van deze organisaties. 

Daarbij ziet de Coöperatie voor zichzelf 
een rol in het toegankelijker maken van 
informatie op het gebied van wonen, wel-
zijn en zorg en het doorverwijzen naar de 
juiste instantie. We willen toe naar meer 
samenhang in het aanbod van woon-, wel-
zijns- en zorgdiensten. ‘Eigen regie’ is 
voor de Coöperatie een onderdeel van de 
kwaliteitsbeoordeling bij instellingen en 
beleidsmakers. Ook streven we naar een 
aanpassing van de woonvisie van de ge-
meente waarbij de belangen van senioren 
beter in beeld zijn. Verder richten we ons 
op het stimuleren van pilotprojecten op 
het gebied van wonen en wijkgerichte 
voorzieningen, inclusief vervoer, om het 
langer thuis wonen daadwerkelijk te on-
dersteunen.   

Werk- en besluitvormingsstructuur 

De Coöperatie telt momenteel 65 leden. 
In een coöperatie bepalen de leden het 
beleid. Het is dan ook de bedoeling dat 
het bestuur uit de leden van de Coöperatie 
wordt gekozen. In een overgangsfase van 
ongeveer een jaar bestaat het bestuur uit 
een aantal bestuursleden en adviseurs van 
de Stichting Ouderen in Regie. Hiermee 
wordt de continuïteit in het gedachten-
goed van Ouderen in Regie gewaarborgd. 
Het bestuur van de Stichting Ouderen in 
Regie heeft nu de rol van denktank voor 
de inzet en de activiteiten van de Coöpera-
tie. Naast het bestuur zijn er werkgroepen 
waarin leden van de Coöperatie actief zijn 
én waarvoor zich nog leden kunnen mel-
den. Momenteel zijn de volgende werk-
groepen actief: 

• Werkgroep wonen  

• Werkgroep vervoer 

Welkom 

• Voor u ligt de eerste nieuws-
brief van de Coöperatie Oude-
ren in Regie U.A. 

• De nieuwsbrief komt 4* per-
jaar uit . 

• Kopij voor volgende nieuws-
brief inleveren vóór 15 juni 
2020 

• Stuur deze nieuwsbrief door 
naar mogelijk geïnteresseer-
den. Zo krijgt de Coöperatie 
meer leden en meer slagkracht. 

• Lid worden kan via het aan-
meldingsformulier op de site.   
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• Werkgroep ‘nieuwsbrief’ 

• Incidentele werkgroepen rond de voorbereiding van 
activiteiten en bijeenkomsten 

We houden minimaal éénmaal per jaar een ledenvergade-
ring. 

Werkplan 2020 

1. BoodschappenPlusBus: voorbereiden en realiseren se-
niorenvervoer in Boxtel  

2. Ontmoetingsmogelijkheden in de wijk: aansluitend op 
het voorstel ‘hartjes in de wijk’ uit het werkplan Samen 
Ouder Worden in Boxtel. 

3. Eigen regie in wonen, welzijn en zorg: 

• Kwaliteitsbeoordeling ‘eigen regie’ bij aanbieders van 
wonen, welzijn en zorg: gesprekken met aanbieders 
van woon- zorg- en welzijnsdiensten over de ruimte 
voor eigen regie (en haalbaarheid daarvan binnen de 
huidige context). 

• Themabijeenkomst voor leden: ‘Wat is eigen regie en 
hoe kun je die versterken. 

4. Seniorenhuisvesting in relatie tot de nodige voorzienin-
gen, incl. toepassing Omgevingswet. 

5. Woonwensen onderzoek. Schriftelijke enquête aange-
vuld met huis aan huis gesprekken met senioren. 

6. Locatie-onderzoek naar bouwmogelijkheden met leden 
van de Coöperatie.  

7. Activiteiten die voortkomen uit de beleidsagenda Sa-
men Ouder Worden in Boxtel. 

8. Nieuwsbrief: (april, juli, oktober, december 2020)  

Activiteiten Coöperatie 

De Coöperatie richt zich op het brede terrein van wonen, 
welzijn en zorg. Daarbij blijft het niet bij overleg met de 
instanties en organisaties die deze producten aanbieden of 
hiervoor verantwoordelijk zijn. Als Coöperatie willen we 
ook kansen pakken en in de praktijk brengen. Een pilot 
inclusief onderzoek naar de behoefte aan kleinschalige 
woonprojecten staat al langer op de rol van Ouderen in 
Regie. Recent zijn we gestart met het project 
‘BoodschappenPlusBus’ waarmee we willen voorzien in de 
behoefte aan seniorenvervoer en isolement willen voorko-
men. Verderop in deze nieuwsbrief leest u hier meer over. 
Vermeldenswaard daarbij is het aanbod van de Rotary Club 
Boxtel-Oirschot om een deel van de opbrengst van de 
Heerenrally te reserveren voor Ouderen in Regie. De 
Heerenrally kan dit jaar –vanwege de corona maatregelen– 
niet plaatsvinden en is daarom verschoven naar 13 juni 
2021. Ouderen in Regie zal de donatie uit de opbrengst 
van dit evenement inzetten voor het realiseren van de 

BoodschappenPlusBus. Daarnaast is op het gebied van 
‘onderlinge dienstverlening’ al in 2015 de 
‘ZorgSamenBuurt Oost’ op initiatief van Ouderen in Regie 
van start gegaan. Ook hierover kunt u meer lezen in deze 
nieuwsbrief. 

Woonwensen: Welke voorzieningen zijn nodig  

Tijdens de themabijeenkomst ‘Wonen is meer dan een dak 
boven je hoofd’ voorafgaand aan de officiële oprichting van 
de Coöperatie op 25 september jl., kwam de volgende top 
3 van eisen en wensen op het gebied van wonen en woon-
omgeving in Boxtel naar voren: 

• Een meer gevarieerd woonaanbod voor senioren 
(huur/koop, ook voor senioren met een smalle beurs). 

• Betere vervoersmogelijkheden in de directe woonom-
geving (boodschappen-vervoer, vervoer van/naar acti-
viteiten, bus en korte loopafstand tot bushaltes). 

• Uitbreiding van ontmoetings- en multifunctionele acti-
viteiten in de buurt. 

De bijeenkomst ‘wonen is meer dan een dak boven je 
hoofd’ leverde ook de behoefte op aan een 
‘woonwensenonderzoek’ waarmee we op korte termijn 
aan de slag willen gaan en waarbij we ook in gesprek willen 
gaan met senioren over hun wensen. Op de behoefte aan 
betere vervoersmogelijkheden, spelen we in met de voor-
bereiding van de BoodschappenPlusBus’.  

M.b.t. de uitbreiding van ontmoetings- en multifunctione-
le activiteiten in de buurt, zijn we momenteel in overleg 
met Zorggroep Elde Maasduinen en Woonstichting Joost 
over de mogelijkheid van een pilot met zorg- en woon-
voorzieningen op wijkniveau waarbij geclusterd wonen, 
nabijheid van winkels, korte loopafstanden, vervoersmoge-
lijkheden en het beschikken over een ontmoetingsruimte 
een optie is die ook aansluit op de richting die het nieuwe 
beleidsconcept ‘Samen Ouder worden in Boxtel’ uit wil 

Werkgroep Wonen 

De werkgroep Wonen overlegt periodiek met de gemeen-
te. Onderwerpen van gesprek zijn: 

• Het bouwen van woningen geschikt voor ouderen, 

• Wonen in woongroepen, 

• Bouwen met collectief opdrachtgeverschap, 

• De inrichting van de woonomgeving.  

Vanwege de corona crisis heeft de gemeente nu alle niet 
noodzakelijke overleggen opgeschort.  

Positief feit is wel dat voortaan overlegd wordt met een 
afvaardiging van de afdeling WMO  naast de medewerkers 
van de afdeling ruimtelijke ordening. 
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De werkgroep Wonen van de 
Coöperatie maakt momenteel 
een pas op de plaats.  

De werkgroep is in overleg met 
een drietal partijen die wellicht 
voor ons iets kunnen betekenen. 
Het gaat over het hergebruiken 
van bestaand en aan te passen 
vastgoed en over een postzegel-
plannetjes in het centrum en op 
Selissen. 

We kunnen daar nog niet mee naar buiten treden maar het 
geeft wel wat positieve energie. 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap(CPO) 

De provincie heeft aandacht gekregen voor CPO wat men 
de derde bouwwijze noemt. De provincie wil de Gemeen-
ten stimuleren werk te maken van kleinschalig vastgoed 
voor senioren en daarbij ook zorg inclusief stimuleren. Het 
splitsen van woningen en het omvormen van winkelpanden 
en bedrijfsgebouwen is ook onderdeel van de in te zetten 
actie. Het actieplan van de Provincie zal door het nieuwe 
college van de Provincie moeten worden vastgesteld en 
hopelijk door het Boxtels college worden opgepakt !  

Woonstichting Joost 

Met woonstichting JOOST is afgesproken, dat we mini-
maal twee keer per jaar met elkaar afstemmen over speci-
fieke ouderen huisvesting in de huursector. In het laatste 
gesprek hebben we ook aandacht besteed aan  vragen over: 

•  Hoeveel senioren vanaf 75 jaar wonen in een woning 
van JOOST, 

• Zijn ze bereid om te verhuizen.   

JOOST constateert dat veel ouderen niet zo verhuisge-
neigd zijn. Men gaat in ieder geval na hoeveel ouderen 
staan ingeschreven als woningzoekende en verder onder-
zoek doen naar de woonwensen. Wij hebben aangeboden 
daar aan mee te willen werken. 

Zorggroep Elde Maasduinen 

Met Zorggroep Elde Maasduinen hebben we twee con-
structieve gesprekken gehad over mogelijheden elkaar te 
versterken. De zorggroep zet niet in op het ontwikkelen 
van nieuw vastgoed maar heeft wellicht toch mogelijkhe-
den tot het beschikbaar maken van grondposities. We be-
spreken met hen en met JOOST mogelijkheden tot het 
opzetten van wijksteunpunten van waaruit zorg en onder-
steuning geleverd kan worden en ontmoeten mogelijk 
wordt gemaakt. Wellicht dat een en ander gecombineerd 
kan worden met kleinschalig wonen. 

Activiteiten 

Doordat er op het einde van het jaar gemeenteraads-
verkiezingen zijn is het vanuit de werkgroep Wonen 
van belang onze wensen bij alle politieke partijen on-
der de aandacht te brengen.  

Na de corona crisis gaan we weer verder met onze 
overlegmomenten en met het beter in kaart brengen 
van echte woonwensen van senioren waarbij we uiter-
aard ook de woonomgeving zullen betrekken. 

Boodschappenplusbus in Boxtel 

De groep (kwetsbare) ouderen wordt steeds afhankelijker 
en meer aan huis gebonden door: 

•  de toenemende vergrijzing wordt de groep groter,  

• het beleid om langer thuis blijven wonen,  

• het minder aantal beschikbare mantelzorgers en  

• de tekorten aan zorgverleners . 

Een gevolg hiervan is, dat sociale contacten verwateren of 
sterk verminderen. Deze groep is vaak minder goed ter 
been. Het reizen met openbaar vervoer is dan vaak ook 
niet meer mogelijk. Daarvoor is men aangewezen op deel-
taxi vervoer, BRAVO busjes of anderszins.   

De Coöperatie Ouderen in Regie erkent dit probleem en 
heeft daarom een werkgroep opgericht voor het realiseren 
van een eigen Boxtelse BoodschappenPlusBus. Die tegen 
een laag tarief vervoer van deur tot deur regelt. Het stre-
ven is dat eind 2020 de bus rondrijdt. 

Momenteel is de werkgroep druk bezig met het vaststellen 
welk concept het best geschikt is voor Boxtel. Een van de 
keuzes die gemaakt moeten worden is of we deze bus gaan 
leasen of zelf aanschaffen. Een en ander is ook afhankelijk 
van de beschikbare financiën, afkomstig van donaties en 
eventuele subsidies. Binnenkort gaan we mogelijke sponso-
ren hiervoor benaderen.  

Daarnaast hebben we ook een 30- tal vrijwilligers nodig 
voor de volgende functies: coördinator, routeplanner, 
chauffeur en begeleider tijdens de ritten. 

Mocht door het lezen van deze tekst uw interesse gewekt 
zijn voor één van de bovenvermelde functies dan kunt u 
hiervoor contact opnemen via kwaal@home.nl of bellen 
met 06-10114595.  

Zorgsamenbuurt Oost 

Ook in 2020 staan wij opnieuw voor u klaar. Wij koppelen 
voor u hulpvraag en aanbod aan elkaar. Heeft u behoefte 
aan ondersteuning, dan zijn wij er voor u. 

Dit kan van alles zijn. Van een klusje in huis dat uzelf niet 
kunt, tot gezelschap of hulp bij het boodschappen doen. 
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Wonen in een hofje 
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De fietstochten en koffieochtenden zijn als gevolg van het 
coronavirus tot nader order opgeschort. De telefoonlijn is 
daarvoor tijdelijk 7 dagen per week bereikbaar. 
ZorgSamenBuurt Oost is ontstaan vanuit Stichting Oude-
ren in Regie, maar is niet alleen voor ouderen in de wijk 
oost bedoeld. Met name ook jongeren zijn van harte wel-
kom.Wij hopen u dan ook in het nieuwe jaar van dienst te 
kunnen zijn.  

Hulp en advies bij Coronamaatregelen 

De Werkgroep Samen Ouder worden in Boxtel en Con-
tourdeTwern hebben een hulplijn ingesteld waar ouderen 
met vragen of problemen tijdens de Coronacrisis terecht 
kunnen voor extra hulp en aandacht.  

Vrijwilligers van de Coöperatie Ouderen in Regie en van 

andere organisaties in Boxtel geven telefonisch of schrifte-

lijk advies of bieden daadwerkelijk hulp. Meer hierover 

leest u in dit overzicht. 

Wilt u zelf iets voor iemand in uw buurt betekenen, kunt 
u zich ook bij ons aanmelden. Wij zijn er voor iedereen, 
zowel jong als oud en u hoeft hiervoor geen lid te zijn van 
ZorgSamenBuurt Oost.                                                                                                       

Ons motto is nog steeds: voor bewoners door bewoners.  

Ook zijn wij voor u makkelijk  bereikbaar, gewoon even 
bellen naar ZorgSamenBuurt Oost tel. 06 30223424 van 
ma t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
Iedere 1e dinsdag van de maand is er  "Koffie met een 
Praatje"  in de Rots, van 10.00 tot 12.00 uur. Gezellig 
met uw buurvrouw/man of een goede kennis buurten 
onder het genot van een kopje koffie. De koffie kost een 
euro en het 2e kopje koffie is gratis. 
Ook wordt er iedere twee weken een fietstocht georga-
niseerd. Hiervoor hoeft u zich niet op te geven,  maar 
kunt u gewoon aansluiten. Er wordt vertrokken vanaf 
Puccinistraat 53, steeds stipt om 09.30 uur op de don-
derdag. 

LANDELIJK BELEID wonen en zorg voor ouderen 

ouderen om voor zichzelf en voor elkaar te zorgen en 
vanzelfsprekende inzet van digitale middelen. Daarbij  
wordt ook gepleit voor vereenvoudiging van het zorg-
stelsel. Opvallend in het advies is de herwaardering van 
collectieve en semicollectieve (of semi-zelfstandige) 
woonvormen voor ouderen: zelfstandigheid tot op ho-
ge leeftijd hoeft niet altijd te betekenen dat iedereen 
‘langer thuis’ blijft. Tenslotte een pleidooi voor samen-
werking waar mogelijk. 

De 35 aanbevelingen in het rapport worden getoetst 
aan de vier principes van de REIS: 

• Regie: vergroot de aanbeveling de mogelijkheden 
voor ouderen om zelf regie te voeren? 

• Eenvoud: wordt de ondersteuning en zorg voor 
ouderen vereenvoudigd voor zowel de ouderen zelf 
als voor de professionals? 

• Integrale benadering: draagt de aanbeveling bij  aan 
het verwijderen van schotten en bevordert ze een 
integrale kijk op de behoefte aan ondersteuning en 
zorg? 

• Samenwerking: bevordert de aanbeveling de sa-
menwerking tussen de verschillende bij de zorg 
voor thuiswonende ouderen betrokken partijen en 
professionals? 

De commissie nodigt geïnteresseerden uit op het advies 
te reageren. Stuur uw reactie als pdf-bestand 
naar nico.de.neeling@minvws.nl.  De uiterste inzend-
datum voor reacties is 1 april 2020. Als u een reactie 
instuurt, krijgt u een ontvangstbevestiging.   

Opgave wonen en zorg in beeld 

Platform 31 voerde in opdracht van de ministe-
ries BZK, VWS en het G40-stedennetwerk een nulme-
ting uit om inzicht te krijgen hoe gemeenten en hun 
partners de woonvraag voor zorgdoelgroepen in beeld 
brengen. 

Voor een derde van de gemeenten in Nederland wer-
den de volgende vragen gesteld: 

• Van welke doelgroepen heeft u de vraag in beeld 
gebracht? 

• Heeft u voor deze doelgroepen de volgende the-
ma’s onderzocht? kwantiteit en kwaliteit woning-
voorraad, de voorzieningen in de buurt, sociale en 
fysieke omgeving? 

• Met welke partijen doet u onderzoek? 

• Tot welke conclusies en aanpak heeft het onderzoek 
geleid? 

Deze vragen en ook de conclusies kunnen een goede 
aanzet zijn om de situatie in Boxtel in beeld te brengen. 
Informatie over de aanpak en resultaten, leest u hier. 

Cie. Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen. 

Op 15 januari jl. presenteerde de Commissie Toekomst 
Zorg Thuiswonende Ouderen (Commissie Bos) het 
Advies Oud-en-zelfstandig-in-2030-een-reisadvies  aan 
minister Hugo de Jonge van VWS. 

Centraal in dit advies staat de regie van ouderen zelf over 
hun ‘derde levensfase’: vergroting van het vermogen van 

http://oudereninregie.nl/wp-content/uploads/2020/03/Steun-aan-ouderen-in-Corona-crisis-brief-23-03-2020.pdf
http://oudereninregie.nl/wp-content/uploads/2020/03/Aanbod-hulp-en-advies-Co%C3%B6peratie-bij-de-coronamaatregelen.pdf
mailto:nico.de.neeling@minvws.nl
https://www.platform31.nl/over-platform31
https://www.platform31.nl/publicaties/opgave-wonen-en-zorg-in-beeld
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/01/15/oud-en-zelfstandig-in-2030-een-reisadvies/Advies-Oud-en-zelfstandig-in-2030-Een-reisadvies.pdf
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• Subsidie voor de bouw/nafinancieringsfase: de peri-
ode waarin het woonzorgarrangement wordt gerea-
liseerd en aansluitend wordt (ver)huurd of (ver)
kocht.   

De stimuleringsregeling is met ingang van 19 februari 
2020 verruimd.  
De belangrijkste wijzigingen zijn: 
1. Verbreding van de doelgroep: behalve woonini-

tiatieven voor ouderen komen ook initiatieven 
in aanmerking van ouderen die verpleeghuiszorg 
nodig hebben. Door de verwachte vraag naar 
verpleeghuiszorg is stimulering van deze klein-
schalige wooninitiatieven gewenst. 

2. Verbreding en vereenvoudiging van de subsidie-
mogelijkheid in de initiatieffase. 

Aanvragen kunnen tot 31 december 2020 worden inge-
diend.  
Meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/stimuleringsregeling-wonen-en-
zorg-swz  

Stimuleringsregeling om nieuwe vormen van 
wonen en zorg (SWZ) voor ouderen vlot te 
trekken 

Om de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en 
zorg voor ouderen bevorderen heeft het ministerie van 
VWS in het voorjaar van 2019 de Stimuleringsregeling 
nieuwe vormen van wonen en zorg opengesteld. Om 
langer thuis wonen van ouderen beter mogelijk te ma-
ken is er een groeiende behoefte aan innovatieve vor-
men die zorg, ondersteuning en een vorm van gemeen-
schappelijk wonen combineren. Bijvoorbeeld door de 
bouw van een hofje of de transformatie van een oud 
schoolgebouw in appartementen voor een groep oude-
ren. Met deze stimuleringsregeling wordt daarop inge-
speeld. Lees meer. 

De subsidie bestaat uit 3 onderdelen: 

• Subsidie voor de initiatieffase van het woonzorgar-
rangement waarbij de haalbaarheid van het woon-
initiatief wordt onderzocht.  

• Subsidie voor de planontwikkelfase waarin het pro-
jectplan voor een woonzorgarrangement wordt 
ontwikkeld en de bouw wordt voorbereid.   

Samen ouder worden in Boxtel 

Samen Ouder Worden in Boxtel is het beleids-
programma, dat in de voorbije periode in sa-
menwerking met seniorenorganisaties en de 
gemeente Boxtel tot stand is gekomen. 

De vier pijlers:  

1. Wonen en Woonomgeving,  

2. Gezond en Vitaal,  

3. Verbondenheid en Eenzaamheid   

4. Ondersteuning en Zorg (Thuis)  

Doel is dat ouderen zo lang en prettig mogelijk thuis 
kunnen blijven wonen in een goede leefomgeving.  

De beleidsnotitie Samen Ouder Worden in Boxtel 
heeft een groot aantal raakvlakken met wat de Coöpe-
ratie nastreeft. De Coöperatie zal dan ook een belang-
rijke bijdrage leveren aan de uitvoeringsagenda van 
deze beleidsagenda. Vanuit de Coöperatie heeft de pij-
ler Wonen en Woonomgeving de hoogste prioriteit. 
Ook in de pijlers verbondenheid en eenzaamheid en 
ondersteuning en zorg staan relevante thema’s voor de 
Coöperatie benoemd. 

Aanknopingspunten beleidsagenda 
met het werkprogramma van de  
Coöperatie 

De beeldvormende raadsvergadering van 17 december 
jl. en de ledenvergadering van 12 december jl., als 
voorbereiding daarop, leverden de volgende aankno-
pingspunten op voor het werkplan van de Coöperatie 
in 2020: 

• Het voornemen om een eigen woonwensenonderzoek/
enquête onder senioren te gaan houden. Daarbij ook 
senioren zelf om hun mening en motivatie te vra-
gen. 

• Een nieuw “locatie onderzoek” naar bouwmogelijkhe-
den, mét de leden van de Coöperatie.  

• Het verder concretiseren van het begrip ‘eigen regie’ 
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zowel voor onszelf als in samenspraak met de aanbie-
ders van wonen, zorg en welzijn. Dit als aanzet tot de 
ontwikkeling van een kwaliteitslabel ‘eigen regie’ bij de 
beoordeling van het aanbod van woon-, welzijns- en 
zorgdiensten en een aantal producten die door zowel 
professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties 
worden aangeboden. 

• Het realiseren van een ‘BoodschappenPlusBus’ voor 
senioren aangezien vervoer een belangrijke voorwaarde 
is om mensen aan activiteiten te kunnen laten deelne-
men.   

• Binnen het thema Verbondenheid en eenzaamheid’ zijn 
ook wijk- en gemeenschapsvoorzieningen van belang. 
In de beleidsnotitie Samen Ouder worden zijn dat de 
‘Hartjes in de wijk’. 

Opmerkingen vanuit de Coöperatie tijdens de beeldvor-
mende raadsbijeenkomst van 17 december jl.: 

• De intentie in de beleidsagenda om in ieder beleidsstuk 
van de gemeente een Ouderenparagraaf op te nemen, 
vinden we heel belangrijk.   

• De nieuwe Omgevingswet biedt kansen om de woon-
wensen en behoeften van senioren en de noodzakelijke 
voorzieningen in de directe woonomgeving beter met 
elkaar te verbinden.  

• Het thema zingeving, een zinvolle invulling geven aan 
je leven, in de betekenis ‘een eigen rol te hebben in de 
samenleving’, verdient meer aandacht. 

• ‘Eigen regie’ is breder dan zelfredzaamheid en zelfma-
nagement in relatie tot kwetsbare ouderen, en heeft 
betrekking op het totale aanbod van woon-, welzijns- 
en zorgdiensten.  

• De noodzaak van een goede sturing op het proces. 

Inmiddels is de werkgroep, die de notitie Samen Ouder 
Worden heeft voorbereid, uitgegroeid tot regiegroep, 
waarin alle seniorenorganisaties vertegenwoordigd zijn.   

De verbindingsbijeenkomst die op 13 februari jl. plaatsvond was 
erop gericht om instanties, professionele organisaties en 
vrijwilligersorganisaties met elkaar te verbinden en te be-
trekken bij de verdere uitwerking en de uitvoering van het 
geformuleerde ouderenbeleid. Eerder werd al duidelijk dat 
35 (vrijwilligers)organisaties, die zich bezig houden met 
senioren hun fiat geven aan de beleidsnotitie.  

Tijdens de bijeenkomst presenteerden stakeholders als 
KBO Brabant, Zorggroep Elde Maasduinen, Woonstich-

ting Joost en Ouderen in Regie voorbeelden waarin duide-
lijk werd hoe zij zich in hun aanpak en producten verbin-
den aan de uitgangspunten in de notitie. Vervolgens be-
spraken professionals en vertegenwoordigers van vrijwilli-
gersorganisaties en de gemeente hoe zij de komende perio-
de aan de slag willen met de 4 thema’s van de Ouderagen-
da zodat: 

• alle inwoners van Boxtel in een passende omgeving oud 
kunnen worden;  

• alle inwoners gezond en vitaal oud kunnen worden;  

• ouderen blijvend betekenisvol voor-en verbonden met 
anderen zijn;  

• ouderen passende goede zorg en ondersteuning krijgen; 

• gemeente, beroepsmatige en vrijwillige organisaties 

daarbij uitstekend samenwerken.  

Vervolgaanpak samen ouder worden in 
Boxtel 

De regiegroep Samen Ouder in Boxtel, die bestaat uit ver-
tegenwoordigers van de gemeente, het Hobbycentrum, 
KBO Boxtel, Ouderen in Regie en de Kinderboerderij, 
verbindt de initiatieven van instanties, professionele orga-
nisaties en vrijwilligersorganisaties bij de uitvoering van 
deze beleidsagenda én neemt ook zelf initiatieven. De be-
leidsnotitie zal worden aangeboden aan de gemeenteraad. 
Na vaststelling door de gemeenteraad is het de bedoeling 
dat er een meerjarig beleid wordt geformuleerd dat binnen 
de toekomstige begrotingen een prominente plaats krijgt. 
Ook zullen politieke partijen worden benaderd om het 
ouderenbeleid in hun programma op te nemen. In de tus-
sentijd vindt bilateraal en gezamenlijk overleg plaats met 
alle relevante partijen om tot allianties en samenwerkings-
afspraken te komen. Initiatieven van stakeholders kunnen 
gemeld worden.  

Belangrijk aandachtspunt is het in kaart brengen van de 
werkelijke woonbehoefte van senioren. Hierin kan de Co-
öperatie Ouderen in Regie en de Woonstichting Joost een 
belangrijke rol spelen.  

De regiegroep neemt ook eigen initiatieven. Het inventari-
seren en in kaart brengen van het aanbod van diverse orga-
nisaties ter ondersteuning van senioren bij de Corona crisis 
is daar een voorbeeld van met als resultaat een door Samen 
Ouder Worden en welzijnsorganisatie Contour deTwern 
gecoördineerd ondersteuningsaanbod. 
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