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Coöperatie zaken 

Met als start de bijeenkomst ’Wonen is 
meer dan een dak boven je hoofd’ op 25 
september 2019, bestaat de Coöperatie 
Ouderen in Regie nu ruim een jaar. De 
prioriteiten die tijdens deze bijeenkomst 
op het gebied van wonen en woonomge-
ving naar voren kwamen, zijn terug te 
vinden in de thema’s en activiteiten die 
Coöperatie in de voorbije periode heeft 
opgepakt. De aandacht voor een meer 
gevarieerd woningaanbod (huur- en 
koop); uitbreiding van ontmoetings- en 
multifunctionele voorzieningen in de 
buurt en vervoersmogelijkheden in de 
directe omgeving vormden een rode 
draad in gesprekken met diverse organi-
saties op het gebied van wonen en zorg.  
Het meest tastbaar is het project Senio-
renbus waarvoor het ondernemingsplan 
nu definitief is en waarover u in deze 
nieuwsbrief meer kunt lezen. In de voor-
bije periode was de Coöperatie samen 
met andere seniorenorganisaties actief 
betrokken bij de Werkgroep Samen Ou-
der Worden in Boxtel. Het feit dat het 
concept beleidsplan Samen Ouder Wor-
den niet door het huidige gemeentebe-
stuur is vastgesteld, is volgens de Coöpe-
ratie een gemiste kans. Echter onze sa-
menwerking met deze Werkgroep blijft 
overeind. Daarbij willen we op korte ter-
mijn in overleg met Samen Ouder Wor-
den vorm geven aan het 
´woonwensenonderzoek´ bij senioren. In 
deze nieuwsbrief daarom aandacht voor 
de aanpak van zo´n onderzoek in andere 
regio´s. 

Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld, 
hebben we in het voorjaar vanwege de 
Corona maatregelen een aantal geplande 
activiteiten en bijeenkomsten moeten 
annuleren. Ook voor de komende perio-
de zijn bijeenkomsten met grotere groe-
pen mensen nog niet mogelijk. Daarom is 

het nog onduidelijk op welke termijn we 
onze jaarlijkse ledenvergadering kunnen 
organiseren. We hopen daar zo snel mo-
gelijk over te kunnen berichten.  

En tenslotte. U kunt de Coöperatie Oude-
ren in Regie financieel ondersteunen 
door op de Rabo Club Supportactie uw 
stem uit te brengen op de Coöperatie. 

Samen Ouder Worden in 
Boxtel gaat niet vanzelf. 

In Boxtel is het goed oud worden is een 
van de quotes uit het concept beleids-
plan Samen Ouder Worden in Boxtel van 
de gelijknamige werkgroep. Als mede 
initiatiefnemer van deze werkgroep ben 
ik , uiteraard in de geest van Ouderen in 
Regie en ook namens onze organisatie, 
actief in deze werkgroep en heb ik men 
name de paragraaf wonen en woonom-
geving voor mijn rekening genomen. 

Ik ben blij dat we er in Boxtel in geslaagd 
zijn een gezamenlijk ouderenbeleid te 
ontwikkelen dat door alle ouderengroe-
peringen wordt onderschreven. Dat is 
een uniek feit en verdient het ook om 
serieus genomen te worden door het 
gemeentebestuur. Jammer genoeg was 
na een aanvankelijke waardering en in-
stemming van het College het niet moge-
lijk het concept beleid Samen Ouder 
Worden in Boxtel vast te laten stellen. 
D66 wethouder Sociaal Domein is ver-
klaard tegenstander van een specifiek 
ouderenbeleid in Boxtel. Dat is zeer te 
betreuren omdat juist nu en in de nabije 
toekomst extra aandacht en inzet voor 
senioren een must is. 

We blijven ons overigens voluit inzetten 
voor goed ouder worden in Boxtel. U 
kunt daarbij helpen door bij de gemeet-
raadsverkiezingen te stemmen op partij-
en die dat ook echt willen. Samen kunnen 

Welkom 

• Voor u ligt de derde nieuwsbrief 
van de Coöperatie Ouderen in 
Regie U.A. 

• De nieuwsbrief komt 4 maal per 
jaar uit . 

• Kopij voor volgende nieuwsbrief 
inleveren vóór 15 december 2020 

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

• Lid worden kan via het aanmel-
dingsformulier op de site.   
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we het tij hopelijk keren en tot een goede uitvoerings-
agenda ouderenbeleid komen. 

Ad van den Brand, voorzitter Stichting ouderen in Regie   

Ouderenbeleid niet vastgesteld door 
College B&W 

Onlangs is bekend geworden dat de concept beleidsnoti-
tie Samen Ouder Worden in Boxtel niet door het huidige 
college van B&W zal worden vastgesteld. Argumenten als 
de huidige financiële situatie van de gemeente en de keu-
ze voor een ‘levensfase en inclusief beleid’ zouden hier-
aan ten grondslag liggen. 

Dit ondanks een lange voorbereidingsperiode met in-
breng van een groot aantal professionele en vrijwilligers-
organisaties en in eerste instantie in samenwerking met 
het ambtelijk apparaat van de Gemeente. In deze notitie, 
met als motto ‘in Boxtel heb je een goed oude dag’ is op 
basis van een grondige analyse van de bevolkingssamen-
stelling in Boxtel op een 4-tal thema’s een samenwer-
kings- en een uitvoeringsagenda uitgewerkt. Het betreft 
de thema’s ‘wonen en woonomgeving’; ‘gezond en vi-
taal’; verbondenheid en eenzaamheid’ en ‘ondersteuning 
en zorg thuis’.   

Seniorenorganisaties, professionele en vrijwilligersorgani-
saties hebben zich tijdens de beeldvormende Raadsverga-
dering op 17 december 2019 en de Verbindingsbijeen-
komst op 13 februari jl. aan deze thema’s gecom-
mitteerd. Daarbij spitste de inbreng van de Coöperatie 
zich toe op de wenselijkheid en de noodzaak van een 
woonwensenonderzoek bij senioren alsook op aandacht 
voor ontmoetingsmogelijkheden, mobiliteit en vervoer en 
eigen regie op het gebied van zorg. 

Het feit dat de concept beleidsnotitie ouderen, ondanks 
een breed draagvlak bij een scala aan organisaties in Box-
tel niet wordt vastgesteld heeft voor senioren en dus ook 
voor de Coöperatie Ouderen in Regie verstrekkende ge-
volgen. Juist de ontstane samenwerking vanuit diverse 
geledingen biedt een solide basis om de belangen van 
senioren zichtbaar te maken en kracht bij te zetten. 

De Coöperatie heeft zich in de voorbije periode sterk ge-
maakt voor eigen regie en keuzemogelijkheden op het 
gebied van wonen en zorg, aanpassing van de woonvisie 
en (wijkgerichte) voorzieningen om langer thuis wonen 
mogelijk te maken.  

Om haar doelstellingen te verwezenlijken wil de Coöpera-
tie de samenwerking met de werkgroep Samen Ouder 
Worden in Boxtel voortzetten. In een brief vanuit de Co-
öperatie aan de Werkgroep Samen Ouder Worden in Box-
tel hebben we dit duidelijk gemaakt. Wij hebben in con-
tact met de werkgroep al aangegeven graag mee te wil-
len werken bij de uitvoering van onder meer het woon-
wensenonderzoek onder senioren en het in kaart bren-

gen van mogelijkheden tot specifieke kleinschalige woon-
voorzieningen voor senioren en andere passende woon-
vormen. In het bijzonder willen we samen met de werk-
groep optrekken bij het realiseren Seniorenbus project. 

De beleidsvisie die in het document is verwoord moet 
onderdeel worden van het beleid van de coalitie en het 
komende College van B&W. Daarom zullen we de komen-
de periode – in voorbereiding van de verkiezingen op 18 
november a.s. – politieke partijen te benaderen om daad-
werkelijk seniorenbeleid in hun verkiezingsprogramma op 
te nemen om voldoende garantie te hebben voor een 
gedragen seniorenbeleid tijdens de komende bestuurspe-
riode. 

 Ook heeft de Coöperatie het voornemen om voorbeel-
den van geslaagde projecten op het gebied van wonen en 
zorg uit andere gemeenten te presenteren. Wij weten dat 
bij de succesformule voor een goed seniorenbeleid veel 
afhangt van de medewerking én samenwerking van en 
met de Gemeente. 

Chris D’havé, secretaris Ouderen in Regie.  

Voortgang project Seniorenbus Boxtel 

Door alle perikelen rondom de coronacrisis heeft de 
voortgang van de werkgroep ook enige tijd stilgelegen, 
maar sinds kort zijn we weer volop aan de gang. Dit bete-
kent dat de notitie “Ondernemingsplan Seniorenbus Box-
tel” recentelijk definitief is vastgesteld. 

Door de werkgroep is aangegeven dat er een startkapi-
taal nodig is van € 60.000,-. Dit als zekerheidstelling om 
de eerste 3 jaar financieel te waarborgen. 

Deze kosten zijn te verdelen in starterskosten, zoals aan-
schaf telefoons, computer, software, etc. En ook  perma-
nente huurkosten voor kantoorruimte, parkeerplaats en 
laadpaal en leasekosten voor de bus, etc. 

De bus wordt op leasebasis afgenomen en de kosten hier-
van bedragen circa € 17.000.- op jaarbasis. Op dit mo-
ment vinden er vooral gesprekken plaats met mogelijke 
sponsoren en subsidieverstrekkers om op deze wijze het 
benodigde bedrag te verkrijgen. 

In de volgende Nieuwsbrief hopen we een succesvolle 
voortgang te kunnen melden. 

Namens werkgroep Seniorenbus Boxtel 

Kees de Waal voorzitter Coöperatie Ouderen in Regie. 

Inspiratie voor 
‘woonwensenonderzoek’. 

Een onderzoek naar de woonwensen bij senioren staat 
bovenaan het activiteitenlijstje in het werkplan van de 
Coöperatie. We willen dit uitvoeren in overleg met de 
werkgroep Samen Ouder Worden in Boxtel. Hoewel nog 
niet vaststaat wanneer dit onderzoek zal plaatsvinden, 
zijn we toch alvast op zoek gegaan naar inspiratie om 
zo’n onderzoek uit te voeren. 
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In het innovatieprogramma Langer Thuis-inclusieve wijk, 
waarin Platform 31 samen met 24 gebiedslocaties bouw-
stenen ontwikkelt voor goed wonen, een ondersteunen-
de leefomgeving en de nabijheid van voorzieningen, von-
den we twee voorbeelden om de wensen van senioren 
m.b.t. wonen en m.b.t. wonen en zorg naar boven te ha-
len:  

• ‘Woonprofielen van senioren’, een onderzoek dat 
is uitgevoerd in twee regio’s in Zuid-Holland. 

• In gesprek met ouderen over wonen en zorg, toe-
gepast in gebiedscoalitie Geertruidenberg. 

1. De publicatie Woonprofielen van Senioren, Gert Jan 
Hagen en René Neijmeijer (Springco | urban analy-
tics), juli 2020, laat een interessante benadering zien 
om de woonwensen van senioren naar boven te halen 
én de beschikbaarheid van de daarbij horende vast-
goedconcepten. 
Om verborgen woonwensen van senioren naar boven 
te halen, herleidde onderzoeksbureau Springco tien 
woonprofielen uit de woonwensen van deze groep 
(22.500 senioren in Zuid-Holland) en vertaalde deze 
door naar vastgoedconcepten. Ook is in beeld ge-
bracht wat het aandeel is per profiel in twee regio’s in 
Zuid-Holland (Rotterdam en Naaldwijk).  
In het onderzoek zijn verschillende dimensies geanaly-
seerd waarin de voorkeuren van senioren verschillen. 
Het gaat onder andere om dimensies als: ‘wonen zon-
der zorg’ versus ‘wonen met zorg’; ‘individueel’ versus 
‘gemeenschap’; ‘heterogeen’ versus ‘homogeen’; 
‘binnen de buurt versus ‘buiten de buurt’; ‘kleinere 
woning’ versus ‘grotere woning’; eigen voorzieningen’ 
versus ‘voorzieningen delen’; ‘basis’ versus ‘comfort’. 
In combinatie met variabelen als voorkeur voor huur 
of koop; woningtype; woningprijs; woonmilieu; wo-
ninggrootte, buitenruimte; zorgbehoefte en ideale 
woonbuurt, zijn er tien clusters gemaakt waarbij een 
woonprofiel is toegekend aan iedere respondent bin-
nen de database senioren. De tien profielen met die 
in het onderzoek zijn onderscheiden vindt u hier.  
In de bestaande woonvoorraad in de twee betreffen-
de regio’s in Zuid-Holland is gekeken naar de woon-
concepten die aansluiten op de gedefinieerde woon-
profielen. Daarbij is ook naar de geografische sprei-
ding gekeken.  
Op basis van deze aanpak wordt inzicht gegeven in de 
door inwoners gewenste woontypen en woonomge-
ving en krijgen we een antwoord op de vraag bij wel-
ke woonvariaties in gemeente/wijk de verhuisge-
neigdheid zou toenemen. Het is een discussiestuk om 
lokaal het gesprek aan te gaan: zijn de uitkomsten 
herkenbaar en hoe verhouden wensen van senioren 
zich tot het aanbod.  
De rapportage is opgesteld in het kader van het inno-
vatieprogramma-langer-thuis-inclusieve-wijk  en het 
kennisprogramma Woonvarianten voor senioren dat 
wordt uitgevoerd door Platform 31.  

2. In gesprek met inwoners over wensen en behoeften 
wonen en zorg, gebiedscoalitie Geertruidenberg 
Om de inspanningen van de gemeente rond wonen en 
zorg zo goed mogelijk af te stemmen met de wensen 
en behoeften van inwoners, organiseerde Gebiedsco-
alitie Geertruidenberg in het kader van het lokale pro-
gramma Langer Thuis gesprekken met geïnteresseer-
de inwoners. Die praatten over drie vragen:  

• Wat kan ik doen om langer thuis te blij-
ven wonen?  

• Wat moet er in mijn huis gebeuren om 
langer thuis te blijven wonen?  

• Wat is er in mijn wijk nodig om langer 
thuis te blijven wonen? 

Aanleiding voor de bijeenkomsten was de te verwachten 
toename van het aantal huishoudens van 75-plussers in 
de periode van 2015 tot 2030. De gemeente wilde de 
bewoners stimuleren om na te denken over wat langer 
thuis wonen voor henzelf en de kern zou betekenen. En 
hun wensen en behoeften ophalen. Op de bijeenkomsten 
kwamen huurders én woningeigenaren. Voorafgaand aan 
de gesprekken zijn er per kern gebiedsanalyses gemaakt. 
Die bevatten bijvoorbeeld cijfers over het percentage 
inwoners in de kern, het percentage 65-jarigen nu, het 
aantal woningen en het deel dat nu geschikt is voor men-
sen met een fysieke beperking en waar welke (zorg) voor-
zieningen zijn. Bij de bijeenkomsten waren trouwens ook 
medewerkers van de corporaties, welzijns- en zorgorgani-
saties en de GGZ aanwezig. 

Uit de gesprekken kwamen al bekende zaken namelijk 
dat een groot deel van de inwoners liefst in eigen huis 
en/of binnen de eigen kern wil blijven wonen. Nieuw was 
dat mensen ook wel bereid zijn te verhuizen naar een 
meer geschikte woning maar niet altijd het aanbod ken-
nen. De gebiedsanalyses plus de uitkomsten van de ge-
sprekken met de inwoners worden omgezet in een plan 
van aanpak per kern.  

 

Wonen en zorg als pijler van het lande-
lijk programma Langer Thuis 

Wonen en zorg is één van de drie actielijnen in het lande-
lijk programma Langer thuis. In dit programma werken de 
ministeries van VWS BZK, de G40, VNG en Aedes samen.  

Binnen de actielijn Wonen en Zorg worden regionale ini-
tiatieven ondersteund, die eraan kunnen bijdragen, dat 
ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven 
wonen. 

Doelstellingen zijn: 

• Vraag en aanbod van geschikte woningen voor 
ouderen in beeld brengen. Hierbij ondersteunt De 
Taskforce Wonen en zorg gezamenlijke prestatie-
afspraken op lokaal niveau op het gebied van wo-
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nen, zorg, welzijn en leefbaarheid. De taskforce 
richt zich daarbij in het bijzonder op realisatie van 
woonzorgvoorzieningen voor ouderen. 

• Het aanbod van (geclusterde) woonzorgvormen 
voor ouderen vergroten. Kennisuitwisseling en de 
Stimuleringsregeling wonen en zorg worden hier-
toe ingezet. 

• Meer mensen in een geschikte woning. In dit ka-
der is Platform31 gestart met het innovatiepro-
gramma-langer-thuis-inclusieve-wijk. Dit program-
ma bekijkt in 24 gemeenten naar de lokale opgave 
van wonen en zorg en wat kwetsbare mensen no-
dig hebben aan voorzieningen in de wijk.  

ZorgsamenBuurt 

In deze coronatijd heeft ZorgSamenBuurt Oost wat meer 
contacten gehad met mensen via telefoon of een huisbe-
zoekje. Hieraan was duidelijk behoefte.  

Vanaf 1 september zijn we weer gestart met de koffie-
ochtenden in de Rots, iedere 1e dinsdag van de maand. 
De eerste ochtend was het gezellig druk. Iedereen was 
blij met het contact en had duidelijk behoefte aan een 
praatje. Alles op gepaste afstand natuurlijk. 

De 2 wekelijkse fietstocht was al eerder van start gegaan. 
Ook daaraan is weer behoefte. 

Het is iedere keer weer een verrassing, waar Henk 
Spooren, die de fietstochten uitzet, de  

fietsers mee naar toe neemt. Iedereen die graag mee-
fietst kan aansluiten en om  

09.30 uur verzamelen op Puccinistraat 53 (zijpoort). Op 8 
en 22 oktober zijn de eerstvolgende fietstochten. U bent 
van harte welkom. 

RABO ClubSupport 

Met Rabo ClubSupport biedt de Rabobank haar kennis, 
hun netwerk en financiële ondersteuning aan aan clubs 
en verenigingen. Om ze sterker te maken, voor nu en in 
de toekomst.  

De leden van de Rabobank bepalen welke club een finan-
ciële ondersteuning ontvangt. Ook de Coöperatie doet 
meer met RaboClubSupport 2020. Kortom: uw stem is 
geld waard.  

Van 5 oktober tot 25 oktober kunt u als lid van de Rabo-
bank uw stem uitbrengen. 

Als u een rekening hebt bij de Rabobank dan kunt u  in-
loggen in de RABO-app of op de website en via ‘Zelf rege-
len’ en vervolgens kunt via ‘Mijn Lidmaatschap’ lid wor-
den van Rabobank Hart van de Meierij en daarna kunt u 
klikken op Rabo ClubSupport. Hier kunt u kiezen voor de 
coöperatie Ouderen in regie.   

Aan de hand van het aantal stemmen wordt het door de 
bank gereserveerde bedrag verdeeld over de aangemelde 
organisaties. 
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