Inleiding (voorzitter Coöperatie Kees de Waal)
sheet: Ouderenagenda Boxtel (concept ouderenagenda Samen Ouder worden, reactie gemeente,
Coöperatie)
Vanavond staat de conceptnotitie over de ouderenagenda van Boxtel centraal. Deze is door
gemeente en samenwerkende ouderenorganisaties - niet zonder slag of stoot, maar toch eindelijk in
goede samenwerking - tot stand gebracht. Ouderen in Regie heeft daar ook aan meegedaan. De
conceptnotitie Samen ouder worden is daarmee dus ook een stuk ‘van ons’. Dat wil niet zeggen dat
we daar niet meer kritisch naar moeten kijken. Samenwerken is tenslotte geven en nemen. Je krijgt
nooit overal en helemaal gelijk, maar je moet je wel voldoende kunnen herkennen in zo’n agenda. Of
dat het geval is, daarover gaan we het vanavond hebben. En zo ja, waaraan willen en kunnen we
een bijdrage willen leveren.
Vanavond kijken we door de bril van ‘ouderen in eigen regie’ naar de concept ouderenagenda: wat
vinden we positief, waar zitten risico’s, wat missen we. En waar liggen kansen voor de Coöperatie en
hoe gaan we daar zelf mee aan de slag. Want we kunnen niet volstaan met alleen te reageren op
beleid, maar we zullen ook zelf aan de slag moeten en onze bijdrage moeten leveren. We moeten
tenslotte ook de Coöperatie profiel en smoel geven. Dus een mooie gelegenheid om in aansluiting op
de concept-ouderenagenda ook onze eigen activiteiten aan te scherpen voor het werkplan 2020.
Dan hebben we ook nog de reactie van de gemeente op de concept ouderenagenda. Positief is dat
de gemeente het belang van een visie en beleid m.b.t. senioren erkend en dat samen met
ouderenorganisaties wil ontwikkelen. Goed is ook dat de gemeente snapt dat het gaat om integraal
beleid en dat ze spreekt over de instelling van een regiegroep en een stuurgroep voor de uitvoering.
Maar de gemeentelijke reactie laat ook risico’s zien. M.n. de uitvoering (wanneer wordt welke actie
opgepakt) is nog een open boek. Daar komen we op het eind van deze avond nog op terug.
Op 17 december worden de leden van de gemeenteraad in een beeldvormende raadszitting
geïnformeerd over de concept-agenda. Wij willen via de publieke tribune daar ook bij aanwezig zijn,
omdat we zo ook naar de raadsleden kunnen laten zien dat het onderwerp leeft. En als we
gelegenheid krijgen, gaan we natuurlijk ook nog iets zeggen. Daarom kijken we vanavond ook naar de
gemeentelijke reactie: wat is goed, wat missen we. Want de gemeentelijke reactie omarmt niet een
op een de concept ouderenagenda. Ons gezicht laten zien richting de gemeenteraad is belangrijk,
want volgend voorjaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen vanwege de samenvoeging Boxtel/Esch. En
de nieuwe gemeenteraad zal de ouderenagenda ook in haar beleid moeten willen opnemen. Anders
is al het werk voor niets geweest en moeten we van vooraf aan beginnen.
Ik geef nu het woord aan Ad en Jac om een toelichting te geven op de concept notitie Samen Ouder
Worden. Zij zijn van het eerste uur nauw betrokken geweest bij alle besprekingen.
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Hoe gaan we aan de slag: de werkgroepen (Els)
sheet: 4 thema’s ouderenagenda
Zoals al door Ad en Jac gezegd staan er vier thema’s centraal in de ouderenagenda (zie sheet).
Vanuit het werkplan van de Coöperatie 2019 liggen onze prioriteiten m.n. bij het thema
wonen/woonomgeving en de thema’s verbondenheid/eenzaamheid en ondersteuning/zorg thuis. En
we hebben onze focus op ‘ integraal beleid op het domein van wonen/leven/zorg in eigen regie’.
Aandacht daarvoor is belangrijk, omdat dit ook in de ouderenagenda nog wel wat steviger neergezet
kan worden.
We hebben geprobeerd om alle acties in een overzicht te zetten.
sheet: overzicht acties uit ouderenagenda, gemeentelijke reactie, Coöperatie
We gaan uiteen in drie werkgroepen, er is een vragenlijst voor elke werkgroep. Het overzicht van
acties is ook voor Iedere werkgroep beschikbaar.
Het gaat om de volgende werkgroepen:
1. werkgroep wonen en woonomgeving
2. werkgroep (bus)vervoer, mobiliteit
3. werkgroep ‘betekenis eigen regie”
Elke werkgroep heeft een gespreksleider en een rapporteur: Na een uur is er een korte pauze
Daarna verzamelen we via de rapporteurs uit elke werkgroep de resultaten m.b.t.
-

kansen voor de Coöperatie m.b.t. de ouderenagenda en het actieplan
opmerkingen n.a.v. de gemeentelijke reactie
onze eigen activiteiten in 2020

De werkgroep wonen kijkt (werkgroep 1) naar de kansen, de gemeentelijke reactie en de eigen
activiteiten m.b.t. de thema’s wonen/woonomgeving. Dit vooral in relatie tot de actiepunten
inrichting van de woonomgeving/voorzieningen.
De werkgroep ‘vervoer’ (werkgroep 2) kijkt naar de kansen. de gemeentelijke reactie en de eigen
activiteiten m.b.t. toegankelijk senioren vervoer en wijkinformatie en hulppunten in de wijk (hartjes
in de wijk).
De werkgroep ‘betekenis eigen regie’ (werkgroep 3) bespreekt hoe we het uitgangspunt van
‘ouderen in (eigen) regie’ nog steviger kunnen verankeren in de ouderenagenda (inclusief m.b.t..
eigen activiteiten).
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Terugkoppeling via de rapporteurs
ronde 1: kansen uit de concept ouderenagenda
ronde 2: opmerkingen richting gemeente (risico’s, anders/beter)
afhankelijk van gemaakte opmerkingen aanvullingen vanuit analyse Els
ronde 3: activiteiten Coöperatie 2020

Analyse algemene Risico’s:
-

uitvoering is nog een open boek, er ontbreken concreet tijdspad/budget ; beleid is een eerste
stap, maar ook uitvoering?
vaststelling notitie binnen huidig college niet voor eind 2020, maar moet vóór zomer 2020
onduidelijkheid budget 50.000 en invulling in 2020 (is geld er voor 2019, waarvoor bestemd,
hoeveel voor 2020 beschikbaar, wie beslist)
beschikbaarheid projectondersteuning door gemeente?(geen projectmanager, maar wel
aantal uren projectcoordinator)
vervanging betaald werk door vrijwillige inzet ouderenorganisaties
concept eigen regie mager ingevuld
intern: afstemming over deelname en inzet in Regiegroep tussen Ouderen in regie en
coöperatie
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Vragen voor de werkgroep Wonen
1. De concept agenda Samen Ouder worden
Beperk je tot de thema’s wonen/woonomgeving (conceptagenda blz 4,5). Voor een overzicht van
actiepunten zie schema.
Vanuit de Coöperatie ligt de verbinding vooral bij de deelthema’s woonwensen, divers
woningaanbod, passend wonen/woonomgeving/voorzieningen
Vraag 1: hoe beoordeel je de concept ouderenagenda
wat vind je positief, welke risico’s zie je, wat kan/moet anders, beter.
Vraag 2: Welke actiepunten bieden kansen voor de Coöperatie, waar moeten we op inspelen, waar
moeten we bij zijn en hoe.
Denk daarbij aan de volgende actiepunten
- presentatie woonwensenonderzoek 2019
- meedenken/verbeteren onderzoek GGD monitor ouderen 2020
Rapportage:
Risico’s zijn:
Kansen voor de Coöperatie zijn:
2. Wat gaan we zelf doen.
Benoem tenminste twee activiteiten voor het werkplan 2020. Benoem een activiteit die de
Coöperatie voor haar eigen (potentiele) leden organiseert
Rapportage
Voorstellen voor activiteiten zijn:
3. Reactie van de gemeente op de agenda Samen Ouder Worden
Hoe beoordeel je de reactie van de gemeente op de thema’s wonen/woonomgeving, wat vind je
positief, welke risico’s zie je, wat kan/moet anders, beter
Rapportage
Opmerkingen richting gemeente (risico’s, anders/beter)
4. In eigen regie
Voor de Coöperatie is het belangrijk dat ‘in eigen regie voor het totale domein van
wonen/leven/zorg’ meer aandacht krijgt. M.b.t. de thema’s wonen/woonomgeving wordt niet
verwezen naar ‘in eigen regie’ . Hoe kunnen we dat wel vertalen naar het thema
wonen/woonomgeving en hoe maken we dat concreet naar de ouderenagenda en/of naar de
gemeente.
Rapportage:
Suggesties hoe ‘in eigen regie’ te concretiseren zijn: …
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Vragen voor de werkgroep Vervoer
1. Concept agenda Samen Ouder Worden
Beperk je tot het thema Verbondenheid en eenzaamheid en ondersteuning en zorg(thuis).
(ouderenagenda blz 6 t/m 11). Voor een overzicht van alle acties zie het schema.
Voor de Coöperatie ligt de verbinding vooral op het deelthema van seniorenvervoer, wijkinformatieen hulppunten.
Vraag 1: hoe beoordeel je de concept ouderenagenda
wat vind je positief, welke risico’s zie je, wat kan/moet anders, beter.
Vraag 2: Welke actiepunten bieden kansen voor de Coöperatie, waar moeten we op inspelen, waar
moeten we bij zijn en hoe
Rapportage
Risico’s zijn:
Kansen voor de Coöperatie zijn:

2. Wat gaan we zelf doen.
Benoem tenminste twee activiteiten voor het werkplan 2020. Benoem een activiteit die de
Coöperatie voor haar eigen (potentiele) leden organiseert. Een voorbeeld is het busproject (korte
uitleg door werkgroeplid)
Vraag m.b.t. wijk/informatiepunten (hartjes in de wijk): Moeten we vanuit Coöperatie meedoen en
zo ja hoe, met welke inzet en toegevoegde waarde Hoe voorkomen we voor de bezuinigingskar van
de gemeente worden gespannen (bezuinigingen maatschappelijk domein).
Rapportage
Voorstellen voor activiteiten zijn:

3. Reactie van de gemeente op de agenda Samen Ouder Worden
Hoe beoordeel je de reactie van de gemeente op de thema’s verbondenheid/eenzaamheid en
ondersteuning en zorg(thuis)
wat vind je positief, welke risico’s zie je, wat kan/moet anders, beter

5

Rapportage
opmerkingen richting gemeente (risico’s, anders/beter)

4. In eigen regie
Voor de Coöperatie is het belangrijk dat ‘in eigen regie voor het totale domein van
wonen/leven/zorg’ meer aandacht krijgt. M.b.t. de thema’s verbondenheid/eenzaamheid,
ondersteunen en zorg(thuis) wordt ‘in eigen regie’ beperkt benoemd als ‘respect voor eigen regie
vooral in relatie tot kwetsbare ouderen ( tegengaan eenzaamheid, passende zorg). Hoe kunnen we
‘in eigen regie’ breder en beter vertalen naar de thema’s en hoe maken we dat concreet naar de
ouderenagenda en/of naar de gemeente
Rapportage:
suggesties hoe ‘in eigen regie’ te concretiseren zijn:
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Werkgroep ‘in eigen regie’ (let op: na punt 1 eerst punt 4 bespreken)
Voor de Coöperatie is ‘ in eigen regie’ m.b.t. het integrale domein van ‘wonen/leven/zorg’ een
belangrijk uitgangspunt.
In de notitie Samen Ouder worden wordt wel het uitgangspunt van ‘integraal domein’, maar slechts
beperkt gesproken over ‘eigen regie’. Namelijk als ‘respect voor eigen regie’ in relatie tot kwetsbare
ouderen (tegengaan eenzaamheid, passende zorg) in het thema ‘ondersteuning en zorg’. In de
actieagenda wordt onder punt 0 wel een belangrijk algemeen uitgangspunt benoemd, namelijk dat
er een ouderenparagraaf in elk beleidsstuk gemeente moet komen. Maar dat hierbij vooral de
‘eigen regie’ een belangrijk aandachtspunt moet zijn, staat daar niet bij.
In de reactie van de gemeente wordt over ‘in eigen regie’ niet gesproken. Wel over integrale
samenhang voor het sociale domein, maar de vraag is of de gemeente hier hetzelfde bedoeld. De
gemeente spreekt nl. ook over nieuw beleid om gemeenschapsfuncties te organiseren
(bezuinigingen?).
Voor een overzicht van actiepunten zie schema.

1. notitie Samen Ouder worden
Vraag 1: Hoe beoordeel je de ouderenagenda Samen Ouder worden vanuit de bril van de Coöperatie
m.n. op het punt van Eigen Regie en integrale domein van wonen/leven/zorgen. Hoe beoordeel je
punt 0 in het actieplan.
Wat is positief, waar liggen kansen, zijn er risico’s, wat kan/moet anders/beter
rapportage
risico’s zijn
kansen zijn
2. Wat gaan we zelf doen.
Benoem tenminste twee activiteiten voor het werkplan 2020. Benoem een activiteit die de
Coöperatie voor haar eigen (potentiele) leden organiseert
Vraag: biedt de werkkonferentie in februari 2020 kansen om gesprek over eigen regie aan te
scherpen en hoe kunnen we dat moment benutten?
Rapportage
Voorstellen voor activiteiten zijn:
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3. Reactie van de gemeente op de agenda Samen Ouder Worden
Hoe beoordeel je de reactie van de gemeente vanuit het uitgangspunt van ‘in eigen regie’ en
integraal domein wonen/leven/zorgen
wat vind je positief, welke risico’s zie je, wat kan/moet anders, beter
Rapportage
opmerkingen richting gemeente (risico’s, anders/beter)

4. In eigen Regie
Hoe kunnen we het principe van eigen regie versterken in de tekst van agenda en het actieplan
Een voorbeeld is de vragenlijst die de werkgroep contacten met instanties gebruikt bij het gesprek
over eigen regie.(korte uitleg door lid werkgroep)
Rapportage:
suggesties hoe ‘in eigen regie’ te concretiseren zijn:
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