
  

 

Coöperatie (Ouderen in Regie) 

                                  Boxtel 
Werkprogramma 2019 Werkgroep Ouderen Actief Kort samengevat 

 

1. Inventariseren van woon/leefwensen van Boxtelse senioren 
Thematische bijeenkomst over nieuwe beleidsontwikkelingen, cijfers en initiatieven m.b.t. 
senioren en eigen regie, voorjaar 2019. Vervolgworkshop (bij voldoende belangstelling) voor wie 
zelf aan de slag wil om na te denken over eigen toekomstwensen m.b.t. wonen, welzijn en zorg. 
 

2. Toegankelijker maken van informatie  
Bepleiten van een toegankelijke informatie en een verwijsfunctie/loket specifiek gericht op (de 
vragen van) ouderen (waar moet je zijn met welke vraag).  
 

3. Het uitgangspunt van ‘eigen regie’ als onderdeel van kwaliteitsbeoordeling bij instellingen en 
beleidsmakers 
Samen met andere instellingen zoeken naar betere instrumenten en methoden om het 
uitgangspunt van eigen regie op te nemen bij kwalliteitsbeoordeling. 

 
4. Een actuele toekomstvisie en seniorenbeleid voor Boxtel 

Agenderen van het belang van een actuele en toekomstgerichte visie op en beleid voor senioren 
op basis van (op onderzoek gebaseerde) wensen/behoeften van Boxtelse senioren. Aanhaken bij 
de discussie over een nieuwe seniorenagenda (17-12-2018) en op termijn de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2022. 
 

5. Aanpassing woonvisie 
Aanpassing van de Boxtelse woonvisie opdat de belangen van senioren beter in beeld worden 
gebracht en mee kunnen wegen bij besluitvorming bijv. bij het maken van bestemmingsplannen 
en met betrekking tot de noodzakelijke voorzieningen en infrastructuur. 
 

6. Pilotprojecten 
Stimuleren van pilotprojecten, zoals een eigen voorbeeld woonproject (inclusief voorzieningen 
en diensten) in CPO verband (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap); uitrol van het 
voorbeeldproject zoals de ZorgSamenBuurt Oost en wijkgerichte voorzieningen om het langer 
thuis wonen daadwerkelijk te ondersteunen. 
 

7. Vergroten kennis en expertise 
Bijwonen workshops, lezingen en bijeenkomsten m.b.t. seniorenbeleid op het terrein van wonen, 
welzijn en zorg; goede voorbeelden onder de aandacht brengen. 



  

 

Coöperatie (Ouderen in Regie) 

                                  Boxtel 
In gesprek met andere (belangen)organisaties van en voor ouderen, belanghebbende instellingen 
en aanbieders hoe het uitgangspunt van ‘ouderen in eigen regie’ kan worden versterkt in hun 
beleid en activiteiten. 

Waar nodig ‘luis in de pels’ zijn gebruikmakend van de wettelijke mogelijkheden. 

 


