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Concept beleidsnotitie ouderenagenda 
Boxtel (september 2019)

Coöperatie Ouderen in Regie U.A.

Samen Ouder Worden



Programma Aanvang
Welkom en inleiding
Kees de Waal, voorzitter Coöperatie 
Ouderen in regie

19:30-19.45

Toelichting notitie “Samen Ouder 
Worden”
Ad van de Brand en Jac Nouwens

19:45-20:00

Discussie in werkgroepen
Discussieleider: Els Bos
• Ronde 1: kansen
• Ronde 2: opmerkingen richting 

gemeente
Pauze 
• Ronde 3: activiteiten Coöperatie 

2020

20:00-21.30

Plenaire Discussie
• Rapportage werkgroepen
• discussie

21:30-21.50

Conclusies en vervolg 21:50-22.00
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Documenten
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• Conceptnotitie Samen Ouder Worden 
(ouderenagenda), september 2019

• Reactie gemeente 16 oktober 2019
• Werkplan Coöperatie 2019



Thema’s ouderenagenda
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• Wonen en Woonomgeving
• Gezond en vitaal
• Verbondenheid en Eenzaamheid
• Ondersteuning en Zorg Thuis



ALGEMEEN
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Actieplan 
ouderenage
nda

Werkplan 
coöperatie 2019

Acties n.a.v. reactie gemeente op ouderenagenda

Ouderenparag
raaf in elk 
beleidsstuk 
gemeente

actuele toekomstvisie 
en seniorenbeleid 
eigen regie als 
uitgangspunt 
kwaliteitsbeoordeling 
instellingen en 
beleidsmakers

integrale samenhang sociale domein
budget ouderenagenda €50.000 eenmalig en structureel 
vanaf 2020
vaststelling ouderenagenda voor eind 2020
bezuinigingen= geen geld voor uitvoering, wel 
coördinatie-uren
projectleider, maar geen programmamanager
regie en stuurgroep
regiegroep waarin ouderenorganisaties vertegenwoordigd 
worden
werkconferentie voor profess. organisaties
integrale samenhang binnen/buiten gemeente
meer vrijwilligers i.v.m. vergrijzing
samenwerking gemeente en burgerinitiatieven
sociaal maatschappelijk fonds



THEMA WONEN EN WOONOMGEVING
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Actieplan 
ouderenagenda

Werkplan 
coöperatie 2019

Acties n.a.v. reactie gemeente op 
ouderenagenda

nul meting 
woonwensen 55 plus

inventarisatie 
woon/leef wensen 
senioren

presentatie woonwensenonderzoek

ondersteunend 
programma nieuwe 
woonvormen met 
gemeentelijke 
adviescommissie pilotprojecten:

GGD ouderenmonitor 2020

stimuleringsregeling 
nieuwe vormen 
wonen/zorgen

• woonproject 
CPO

deelname programma NOV passend

visie en plan 
omgevingswet met 
kaders ouderenbeleid

• wijkgerichte 
voorzieningen

aanbod ondersteuning ouderen

passend wonen en 
woonomgeving

• aanpassing 
woonvisie

ouderen betrekken bij omgevingswet



THEMA GEZOND EN VITAAL
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Actieplan ouderenagenda Werkplan coöperatie 
2019

Acties n.a.v. reactie 
gemeente op ouderenagenda

inrichting openbare ruimte

hoge noodroute

rolstoelvriendelijke routes preventie en leefstijl

beweegaanbod ouderen, 
stimuleringsprogramma en 
leefstijlproject, aanbod uit 
sportvereniging, valtraining



THEMA VERBONDENHEID EN EENZAAMHEID
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Actieplan ouderenagenda Werkplan coöperatie 
2019

Acties n.a.v. reactie 
gemeente op ouderenagenda

80% (eenzame) ouderen heeft 
contact in wijk of eetpunt
instructie/begeleiding digitale 
vaardigheden, ondersteuning 
EHealth
dekkend aanbod lokaal 
seniorenvervoer + vervoer 
naar/van 
ontmoetingsactiviteiten

bus project

zorgzame buurt



THEMA ONDERSTEUNING EN ZORG(THUIS)
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Actieplan ouderenagenda Werkplan coöperatie 
2019

Acties n.a.v. reactie 
gemeente op ouderenagenda

oplevering sociale kaart

wijkinformatie en hulppunten 
in de wijk (hartjes in de wijk)

toegankelijker maken 
informatie

oprichting wijkteams

80% doelgroep bekend met 
informatiepunten en tevreden

vergroten kennis en 
expertise

nieuw beleid organiseren van 
gemeenschapsfuncties

vroegsignalering vanuit 
professionals ingericht
actualisatie inventarisatie steun 
mantelzorgers en actieve 
informatieverstrekking
mantelzorgers ervaren steun



Werkgroepen
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• Werkgroep 1: wonen/woonomgeving/ 
voorzieningen

• Werkgroep 2: verbondenheid/eenzaamheid, 
ondersteuning en zorg, (gezond en vitaal)

• Werkgroep 3: in eigen regie
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