Werkgroep Inventarisatie woonwensen
Doel: organiseren van thematische bijeenkomst over nieuwe beleidsontwikkelingen, cijfers en
initiatieven m.b.t. senioren en eigen regie m.b.t. wonen/leven/zorg met mogelijk vervolgworkshop
nadenken over eigen toekomstwensen.
Streefdatum: vóór 22 april 2019
Korte toelichting:
Diverse landelijke onderzoeksrapporten geven urgentie aan dat de toekomstige generatie ouderen
toeneemt, maar steeds minder kan rekenen op (mantel)zorg en hulpverlening door anderen (sociale
netwerken). Het risico op eenzaamheid neemt toe. De toekomstige gepensioneerden zullen dus ook
meer zelf en tijdig moeten nadenken over de wijze waarop zij hun leven (wonen/leven/zorg) willen
inrichten en zelf in actie moeten komen om dit te realiseren. Gegevens over Boxtel zijn beperkt,
maar tonen aan dat er nu al een aanzienlijk aantal van 6000 gepensioneerden zijn. Beleid in Boxtel
gericht op de toekomstige generatie senioren is wel onderwerp van gesprek (bv. overleg
Uitvoeringsagenda ouderen van de gemeente), maar is tot heden onvoldoende omgezet in visie‐
beleid en concrete aanpak en projecten.
We willen door middel van een bredere bijeenkomst dit nogmaals en met meer kracht op de agenda
zetten in Boxtel.
Eerste stap daarvoor is het inventariseren van woon‐leef‐zorg wensen van gepensioneerden in Boxtel.
Vanuit de werkgroep worden daarover de volgende opmerkingen en aandachtspunten genoemd:
1. Er is naast landelijk onderzoek ook provinciaal onderzoek uit 2017 gedaan met uitsplitsing naar
gemeenten waaronder Boxtel en er is ook Boxtels onderzoek naar woon/leefwensen van
ouderen. Probeer vooral de al bekende gegevens op te sporen en te benutten.
2. Probleem is dat er tot heden in Boxtel te weinig belangstelling is geweest voor de uitkomsten van
al dit onderzoek en te weinig is gedaan met wat we al weten. M.n. vanuit de gemeente Boxtel is
er weinig doorwerking van de resultaten geweest. De gemeente moet beter luisteren en gaan
handelen.
3. Gegevens verzamelen en er een samenhangend verhaal van maken voor Boxtel is belangrijk om
een overtuigend verhaal richting Boxtelse politiek en instellingen neer te leggen over de urgentie
voor Boxtel om woon‐leef‐zorgbeleid te voeren gericht op de toekomstige generatie
gepensioneerden.
4. Data verzamelen is geen doel op zich, maar de vraag moet vooral zijn hoe je de data kunt
benutten om een veranderingsproces op gang te brengen
5. Data die bekend zijn gaan vooral over kwantiteiten‐aantallen, maar gegevens die meer zeggen
over de kwaliteit van woon‐leef‐zorgvoorzieningen zoals door Boxtelse senioren zelf worden
gewenst zijn er veel minder.
6. Het is ook belangrijk om daarbij al aanzetten en voorstellen te schetsen van wat er in het
Boxtelse beleid anders zou moeten om toekomstbestendig ouderenbeleid te maken vanuit het
perspectief van de ouderen zelf. En om ook al enkele concrete voorstellen voor de korte en
middellange termijn te doen.
7. Het woonbeleid is een belangrijk onderwerp. Aanscherping woonvisie
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8. Er zijn logische momenten om een en ander voor Boxtel op de kaart te zetten zoals het gesprek
met de gemeente over de Uitvoerigs agenda Ouderen en de jaarlijkse vaststelling door de raad
van de (woon) agenda. Ook Woonwijs is een platform om wensen op de agenda te zetten en in
gesprek te komen.
9. Realiseer je dat verandering van visie en beleid een lange weg vragen en veel (jaren) tijd kosten.
In 2022 zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen, maar de aanloop (wanneer partijen
nadenken over hun programma ) begint al veel eerder
10. Lastig is dat senioren de tijd niet hebben om jaren te wachten. En veel senioren denken nog niet
of te laat na over hun wensen.
11. Nieuwe concepten of projecten van woon‐zorgcombinaties laten een wisselend succes zien. Het
is zaak om meer inzicht te krijgen in de succes‐faalfactoren en daarvan te leren. M.n. ook inzicht
in financiële consequenties spelen een belangrijke rol bij al dan niet (verhuis) behoeften bij
ouderen.
12. Aanbod van kleinere (koop) woningen voor ouderen die wel voldoen aan hun wensen is in Boxtel
zeer beperkt. Dat belemmert ook de doorstroming.
De levendige discussie in de werkgroep laat zien dat het thema wel leeft en dat het dus de moeite
waard is om een bredere themabijeenkomst hierover te organiseren.
Afspraken
1. Er gaat een klein werkgroepje de komende 2 maanden aan de slag om bekende landelijke‐
provinciale‐ gemeentelijke data verder te inventariseren en daar een verhaal voor de
Boxtelse situatie van te maken. Ze benaderen ook mogelijk interessante onderzoekers als
spreker voor de themabijeenkomst.
Deelnemers zijn Jac Nouwens, Wim van Erp, Jan Vorstenbosch, dhr. Wels en Riki van
Amelsfoort. Jan Vorstenbosch zorgt dat er een datum voor een afspraak komt.
Resultaat is eind maart een presentatie klaar te hebben voor de themabijeenkomst.
Februari
dataverzameling
Maart
vertaling naar Boxtelse situatie
Eind maart presentatie voor themabijeenkomst in de steigers gezet en sprekers bekend
2. Praktische organisatie rond de themabijeenkomst
Els Bos en Henny de Haan buigen zich over de praktische voorbereiding zoals
0 datum voorstel (1e helft april)
0 zaal
0 programmavoorstel
0 afstemming met werkgroepje onderzoeksgegevens
0 afstemming bestuur stichting Ouderen in Regie (via Chris D’havé)
0 wie uit te nodigen
0 aankondiging, persbericht e.d.
3. Op zoek naar interessante en nieuwe voorbeeldprojecten.
Vanuit de werkgroep meldt zich vooralsnog niemand aan hiervoor. Els Bos en Chris D’havé
zijn van plan enkele projecten waaronder de Knarren hof te Zwolle te bezoeken (trein). Wie
zin heeft mee te gaan kan zich aanmelden via info@oudereninregie.nl of 06‐20613339.
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