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Coöperatiezaken 

In deze tweede nieuwsbrief van 
2021 is er veel aandacht voor het 
gemeentelijk beleid. De verwacht-
ing is namelijk dat er met het aan-
treden van de nieuwe coalitie, 
nieuwe kansen komen voor de 
Coöperatie Ouderen in Regie. De 
Werkgroep Wonen gaat hier 
verder op in. Daarnaast geven we 
een update van het project 
Seniorenvervoer en de Zorg-
SamenBuurt Oost en melden we 
een aantal voor de Coöperatie 
belangrijke publicaties. 

Zoals eerder aangekondigd, willen 
we in de Nieuwsbrief meer dialoog 
tussen de leden. ‘De visie van een 
coöperatie lid’ in deze nieuwsbrief 
kan hiertoe een eerste aanzet zijn. 
Betrokkenheid van de leden en het 
gezamenlijk als Coöperatie naar 
buiten komen, is namelijk een 
belangrijk middel om onze doelen 
te bereiken. 

In verband met de continuïteit van 
de Coöperatie, berichten we nog 
over de inning van de leden-
bijdrage en de verkiezing van een 
nieuw bestuur 

Gemeentelijk beleid 

Kansen voor senioren in het 
Coalitieakkoord en betrokkenheid 
leden Coöperatie.  

Bij het aantreden van de nieuwe 
coalitie van BALANS, Combi-
natie’95 en INBOX zijn opnieuw 
kansen ontstaan voor meer en 

betere aandacht voor ouderen. 
Voor een deel is dat te danken aan 
de werkgroep Samen Ouder 
Worden in Boxtel waarin Ouderen 
is Regie ook vertegenwoordigd is 
maar zeker ook aan het langjarig 
overleg en aandringen van de 
Ouderen in Regie bij het 
gemeentebestuur. Deze coalitie 
heeft in haar programma opge-
nomen dat er ruimte moet komen 
voor kleinschalige wooninitia-
tieven vanuit Ouderen in Regie 
bijvoorbeeld in CPO verband. 
Daarnaast is wethouder Wim van 
der Zanden speciaal belast met de 
ouderenagenda en als eerste 
aanspreekbaar voor alle senioren-
zaken.  

Al jaren ijveren we voor en 
integrale kijk op ouderen waarbij 
zowel wonen en woonomgeving, 
welzijn en zorg voldoende aan-
dacht krijgen in hun samenhang en 
dat eigen regie nemen van groot 
belang daarbij is. Door het grote 
aantal ouderen in Boxtel is volgens 
Ouderen in Regie de urgentie voor 
nieuw beleid voor ouderen 
noodzakelijk. Er moet bijvoorbeeld 
meer en beter passende huisves-
ting voor ouderen komen en het 
langer thuis wonen zal meer en 
beter gefaciliteerd moeten voor 
goed oud worden in Boxtel, 
Liempde, Lennisheuvel en Esch is 
het niet voldoende dat het bestuur 
van Ouderen in Regie vanuit de 
stichting én vooral vanuit de 
coöperatie aandacht daarvoor 
vraagt. Oudere bewoners  
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Welkom  
• Voor u ligt de vijfde nieuwsbrief 

van de Coöperatie Ouderen in 
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• De nieuwsbrief komt 4 maal per 
jaar.  

• Kopij voor volgende nieuwsbrief 
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• Stuur deze nieuwsbrief door naar 
mogelijk geïnteresseerden. Zo 
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• Lid worden kan via het aanmel-
dingsformulier op de site.    
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zullen ook van zich moeten laten horen en actief 
betrokken moeten zijn bij de onderwerpen wonen, 
woonomgeving, welzijn en zorg voor en door ouderen. 
Hoe meer ouderen zich roeren hoe beter er geluisterd 
word en hoe groter het draagvlak zal zijn voor het 
opzetten van voldoende goede voorzieningen ook op 
wijkniveau. Juist het gecoördineerd opzetten van de 
nodige voorzieningen past bij onze coöperatie. Mijn 
oproep aan alle ouderen is dan ook, laat van je horen 
en spreek je uit over wat je nodig vindt en wat je als 
belemmeringen ervaart in het ouder worden in Boxtel. 
Vanuit Ouderen in Regie hebben we nu goede lijntjes 
lopen naar het gemeentebestuur, daarvan moeten we 
optimaal gebruik maken. 

De werkgroep Samen Ouder Worden in Boxtel heeft 
binnenkort gesprekken met Wethouder Van der 
Zanden , eerst over procedures en werkwijzen en 
daarna over inhoudelijke aanpak. Laten we in 
positieve zin nu onze kansen nemen en inzetten op 
realisatie van onze reeds lang gekoesterde wensen. 
Laat ook vooral je wensen, ideeën en mogelijkheden 
horen en geef suggesties waarmee we, vanuit de 
coöperatie aan de slag kunnen in het overleg met het 
gemeentebestuur. het overleg met het gemeente-
bestuur.  

Ad van den Brand,  voorzitter Stichting Ouderen in 
Regie   

Actiepunten 

Uit College programma 2021- 2026 

Het college belooft in het collegeprogramma aan de 
volgende actiepunten aandacht te besteden: 

• Alle lopende woningbouwontwikkelingen worden 
in deze beleidsperiode afgerond. 

• (Leegstaande) Bedrijven en winkels in de bebouw-
de kom kunnen omgevormd worden tot woningen. 

• Bestemmings- en omgevingsplannen gaan ruimte 
bieden aan het splitsen van grote woningen.  

• Om de woningnood te ledigen, werken we graag 
mee aan tijdelijke woonvormen zoals Tiny Houses.  

• We richten ons vooral op betaalbare (huur)wo-
ningen en -appartementen voor starters, kleine 
huishoudens en ouderen. We werken samen met 
JOOST en Ouderen in Regie en staan open voor 
andere initiatieven, zoals SIR-woningen.  

• Onze primaire doelstelling is snel, veel en betaal-
baar bouwen in onze dorpen.  

• De huisvesting van arbeidsmigranten heeft onze 
aandacht. Het bestaande beleid wordt medio 2022 
geëvalueerd.  

• Elke wijk en kern krijgt een eigen ‘hartje in de wijk’. 
Deze hartjes zijn ontmoetingsplekken en plaatsen 
waar verenigingen samen komen.  

• We gaan in overleg met de besturen van 
gemeenschapshuizen over de toekomstige invulling 
van deze wijkvoorzieningen, afgestemd op de 
behoefte van een wijk of kern. Nadrukkelijk hebben 
we aandacht voor de financiële situatie van de 
gemeenschapshuizen.  

• We waarborgen goed onderhoud aan openbare 
voorzieningen in de openlucht. Veel waarde 
hechten we aan betrokkenheid van bewoners die 
bij willen dragen aan het beheer; we faciliteren hen 
graag.  

Evaluatie Nieuwsbrief  

Evaluatie Nieuwsbrief Coöperatie en ledeninbreng   

Met de regelmatige uitgave van een nieuwsbrief, 
willen we ‘de eigen regie op wonen, welzijn en zorg’ 
op het netvlies houden. Hiertoe brengen we 
ontwikkelingen en kansen voor ‘goed oud kunnen 
worden in Boxtel, Liempde, Lennisheuvel en Esch’ 
onder de aandacht, zowel in het gemeentelijk beleid 
als bij lokale partners op het gebied van wonen, 
welzijn en zorg. Ook gaan we op zoek naar voor-
beeldprojecten en naar aanknopingspunten in het 
landelijk beleid.   

We zien de nieuwsbrief als een belangrijk instrument 
om elkaar op de hoogte te houden van de activiteiten 
van de Coöperatie. Dit is zeker in deze Coronatijd – 
door de beperkte mogelijkheden om elkaar te 
ontmoeten – duidelijk gebleken. Een instrument ook 
om informatie en standpunten met elkaar te delen.  

Beoordeling door de leden 

De evaluatie van de nieuwsbrief begin 2021 leverde 
een beperkt aantal reacties op. Door de leden die aan 
onze oproep gehoor gaven, wordt de nieuwsbrief als 
een prima middel ervaren om geïnformeerd te blijven. 
Ook wordt de nieuwsbrief van belang geacht voor de 
betrokkenheid van de leden. Zowel de inhoud van de 
artikelen als de leesbaarheid en de lengte ervan 
worden redelijk tot goed gekwalificeerd. Dat geldt 
zowel voor de rubrieken ‘wonen, woonwensen en -
vormen’ als ‘landelijk beleid’. Daarbij is  er vooral 
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belangstelling voor informatie over woonprojecten en 
actuele landelijke regels en mogelijkheden. De 
verslaglegging over activiteiten van de Coöperatie 
(bijvoorbeeld de voortgang van het project 
Seniorenvervoer), actuele zaken in het gemeentelijk 
beleid en zaken waar Coöperatie een directe link mee 
heeft, zoals de Werkgroep Samen Ouder worden in 
Boxtel, spreken het meest aan. Daarbij zou het 
gemeentelijk beleid nog meer nadruk verdienen.  

Wat vooral wordt gemist, is nieuws van ‘de Coöperatie 
als vereniging’. Met andere woorden: wat doen we als 
vereniging, als leden van de Coöperatie samen. Dat 
zou de nieuwsbrief levendiger maken.  

Ledeninbreng en betrokkenheid leden  

Vooreerst willen we de leden uitnodigen om feitelijk 
meer inbreng te leveren in het beleid van de 
Coöperatie. Maken we vanuit het bestuur en de 
werkgroepen de juiste keuzes? Zijn er andere/nieuwe 
ideeën voor activiteiten of te leveren inbreng in het 
overleg met partijen als de gemeente, projectontwik-
kelaars, de Woonstichting of de aanbieders van zorg 
en welzijn?   

In de nieuwsbrief gaan we hiertoe alvast van start met 
een rubriek ‘vragen en antwoorden van leden’. En in 
deze nieuwsbrief hebben we hiertoe al een eerste 
inbreng onder de titel ‘Visie van een Coöperatie lid’.   

Daarnaast willen we als bestuur – zeker in de context 
van de nieuwe coalitie waarvan we meer kansen zien 
voor samenwerking met Ouderen in Regie - een appèl 
doen op meer betrokkenheid en daadwerkelijke steun 
van de leden. Uitgaande van de vraag hoe we het 
eigen toekomstige wonen invulling willen geven en 
hoe  welzijn  zorg geregeld willen zien. Welke 
woonsituatie en welke voorzieningen – zowel in de 
ruimtelijke omgeving als in het aanbod van diensten, 
welzijns- en zorgvoorzieningen hebben we nodig met 
het oog op ‘goed oud worden’? En  hoe kan dit vanuit 
de Coöperatie georganiseerd aangepakt kan worden. 
Daartoe is Ouderen in Regie en in het bijzonder de 
Coöperatie juist opgericht!    

Ten slotte brengen - we naast de vraag om kopij voor 
onze rubriek ‘vraag en antwoord van leden’ - nogmaals 
ons verzoek om het redactieteam te komen verster-
ken onder uw aandacht.  

Kopij en reacties op dit verzoek, zien wij graag tege-
moet op info@oudereninregie.nl.   

Chris D’havé, secretaris  

Visie van een Coöperatie lid.  

Meer aandacht nodig voor wat ouderen brengen!  

Ouderen in Regie legt sterk de nadruk op wat wij als 
seniorengroep nodig hebben. En ook hoe we dat 
grotendeels vanuit Ouderen in Regie zelf willen 
invullen. Heel goed! Daarnaast is er volop aandacht 
voor wat we vanuit de gemeente (gemeenschap) 
nodig hebben. Ook heel goed!  

Wat ik mis, is wat wij naar de gemeenschap 
(gemeente!) bréngen. We hebben niet alleen iets 
nodig van de gemeente (gemeenschap) maar bréngen 
ook heel veel. Denk aan:  

Het vrijwilligerswerk, zichtbaar en onzichtbaar voor 
het grote publiek, bijvoorbeeld:  

• Bij zorg voor onze eigen ouderen: Dagje Thuis, 
Verzorgingshuizen, KBO, Mantelzorg- en buurtnet-
werk.  

• Bij kwetsbare dorpsgenoten, ouder én jonger: 
Cello; gemeenschapshuizen; Voedselbank; Vincen-
tius.  

• Hulp binnen de eigen familie: oppas, klussen in 
huis, mantelzorg bij ziekte.  

Al dit vrijwilligerswerk levert een onmisbare bijdrage 
aan het functioneren van de Boxtelse gemeenschap, 
van schoolgaande kinderen tot werkenden, ouderen 
en kwetsbaren van alle leeftijden.  

De financiële bijdrage van senioren aan de (Boxtelse) 
samenleving. Onze AOW en het pensioen dat we 
tijdens ons werkende leven zelf betaald hebben, gaan 
voor een groot deel de Boxtelse gemeenschap in! Dit 
via huishuur, gemeentelijke belastingen, eten, 
drinken, winkelen, enz. Kijk maar eens door de week 
in de winkelstraten van Boxtel: welke leeftijden komen 
er het meest voor? Wat zou het wegvallen van deze 
inkomstenstroom voor de Boxtelse middenstand 
betekenen?   

Als het erom gaat wat we als senioren naar de 
gemeenschap brengen, zouden we daar als Ouderen 
in Regie nog een en ander in kunnen verbeteren. 
Zowel qua zichtbaarheid als qua organisatie.  

We kunnen diverse werkzaamheden voor de 
gemeenschap meer gaan organiseren of organisato-
risch beter faciliteren.  

En we kunnen aan de rest van de Boxtelse gemeen-
schap en de gemeente beter duidelijk maken wat we 
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allemaal brengen. Financieel en niet-financieel. En hoe 
essentieel dat is voor onze Boxtelse gemeenschap. En 
hoe weinig we voor die bijdrage eigenlijk terugvragen. 
We vragen bijvoorbeeld geen loonkosten, alleen 
faciliteiten. Onze grootste beloning is de glimlach van 
de mensen die we helpen. Én de herkenning en 
erkenning dat we, ook al zijn we op leeftijd, wel 
degelijk iets vóór en binnen de Boxtelse gemeenschap 
betekenen.  

Dat we niet alleen iets nodig hebben van de Boxtelse 
gemeenschap maar ook véél brengen: dat verdient 
ook meer aandacht van Ouderen in Regie.  

Naam en gegevens van de indiener bekend.  

Naschrift van de redactie:  

Bent u het eens met deze visie of heeft aanvullingen 
of suggesties om de hierboven genoemde visie vanuit 
Ouderen in Regie beter onder de aandacht te brengen, 
mail dan uw bijdrage naar: info@oudereninregie.nl. We 
publiceren uw visie graag in de volgende nieuwsbrief.  

ZorgSamenBuurtOost  

Ondanks dat de coronacrisis nog steeds voortduurt en 
nog lang niet iedereen is ingeënt, heeft het tot niet 
meer aanvragen om hulp geleid bij onze hulpdienst.  

We gaan er daarom van uit dat mensen in de buurt en 
familie hulp bieden als dat nodig is en op elkaar letten. 
We hebben als ZorgSamenBuurt wat extra 
telefoontjes gepleegd. Veel alleenstaanden blijken 
hier toch behoefte aan te hebben. Mensen zijn blij wat 
te horen en hun verhaal kwijt te kunnen.  

Ook het koffiedrinken in de Rots ligt al enkele 
maanden stil. Dat wordt door onze deelnemers wel 
gemist. Hopelijk mag dat binnenkort weer.  

Ook hopen we de  2 wekelijkse fietstocht binnenkort 
weer te kunnen starten.  

Mocht u hulp nodig hebben, wij  zijn er nog steeds 
voor U.   

Het telefoonnummer van ZorgSamenBuurt Oost is:  

• 0630223424.  

We kijken of we met inachtneming van de regels van 
de RIVM aan uw hulpvraag kunnen voldoen.  

 Blijf intussen allemaal gezond! 

Ans van den Brand, Zorgsamen Buurt Oost 

Werkgroep Wonen 

Op het moment dat ondergetekende van de 
werkgroep Wonen dit stukje schrijft zijn er met de 
nieuwe coalitie van de gemeente Boxtel nog geen 
gesprekken geweest over de invulling naar de 
toekomst over de woonproblematiek voor ouderen. Er 
zijn inmiddels al wel een paar datums vastgelegd voor 
overleg.  

Wel hebben we kunnen lezen dat de nieuwe coalitie 
actiepunten heeft voor hun programma 2021-2026 
betreffende wonen.  

Enkele punten zijn:  

• Leegstaande panden in de bebouwde kom omvor-
men tot woningen  

• Ruimte bieden voor bestemmings- en omgevings-
plannen bij het splitsen van woningen  

• Betaalbare (huur)woningen en –appartementen 
voor starters, ouderen en kleine huishoudens ( 
Ouderen in Regie Boxtel werkt hierin samen met 
Woonstichting JOOST ) 

• Tijdelijke woonvormen zoals Tiny Houses om de 
eerste woningnood te ledigen  

• Primaire doelstelling is snel, veel en betaalbaar 
bouwen in onze dorpen.  

Naast deze punten waarin Ouderen in Regie Boxtel 
graag wil meewerken , zoeken wij zelf ook naar 
projecten waarin we samen met particuliere beleggers 
en instanties op goede locaties woningen kunnen 
bouwen, al of niet in Collectief Particulier Opdracht-
geverschap ( CPO ).  

Op dit moment zijn we met een paar partijen in 
gesprek wat de mogelijkheden zijn maar door corona 
gaat het iets langzamer door alle voorzorgsmaat-
regelen.  

Met een partij waar we aan het bekijken zijn wat de 
mogelijkheden naar de toekomst zijn is onder andere 
Platform Esch Perspectief ( PEP ). PEP heeft een visie 
op allerlei terreinen waar ze graag op willen 
doorpakken. Esch is een dorp dat de handen uit de 
mouwen steekt en de schouders eronder zet. Men wil 
de leefbaarheid graag houden en onder andere wil 
men bouwen voor jongeren en ouderen. In Esch willen 
ze graag met en voor / door bewoners om de realisatie 
van doorstroming te bevorderen. Ook zou er een link 
gelegd kunnen worden naar openbare gebouwen met 
aanpassingen en aanpak van achterstallig onderhoud.  
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Wellicht dat we in een volgende bijdrage al iets meer 
kunnen vertellen hierover en ook mogelijk over 
andere projecten waar we bij betrokken worden.  

Heeft u zelf ook ideeën waar mogelijkheden zouden 
kunnen liggen om te bouwen, vooral ook kleinschalig, 
neem dan contact met ons op.  

Wij rekenen op uw reacties en ideeën.  

Werkgroep Wonen  
Cor Hogenboom / Ad van den Brand  

Seniorenbus Boxtel  

In de afgelopen periode is er een fors aantal 
ontwikkelingen geweest, zoals:  

• Naar aanleiding van de vorige Nieuwsbrief is van de 
redacties van Brabants Centrum en Brabants 
Dagblad het verzoek gekomen voor een interview 
over dit onderwerp. Beide interviews hebben 
inmiddels plaatsgevonden en zijn in beide kranten 
geplaatst.  

• In december 2020 is het Bedrijfsplan gepresenteerd 
aan een delegatie van de Rabobank en in diezelfde 
periode ook aan een vertegenwoordiging van het 
Sjef van de Laar fonds. Beide partijen beoordeelden 
het Bedrijfsplan te ambitieus met name op het 
aspect van financiering versus haalbaarheid. 
Alvorens tot subsidietoekenning te besluiten was 
hun advies het bedrijfsplan op bepaalde 
onderdelen aan te passen en het daarna opnieuw 
in te dienen. De nieuwe versie is inmiddels in hun 
bezit. Donderdag 18 maart zal het aangepaste plan 
gepresenteerd worden aan een delegatie van de 
Rabobank. Door de stichting Sjef van de Laar zal 
deze nieuwe versie besproken worden eind 
maart/begin april.  

• In januari jl. is er een gesprek geweest met de 
voorzitter van de Seniorenbus in ‘s-Hertogenbosch. 
Deze gaf het advies om het idee van een 
personenbus te vervangen door een geschikte 
personenauto om reden dat per rit meestal slechts 
1 tot maximaal 2 personen tegelijkertijd hiervan 
gebruik maken.  In Den Bosch is men aan de hand 
van een aantal selectiecriteria tot de slotsom 
gekomen dat de KIA e-soul elektrische 
personenauto hieraan het beste voldoet. Zij willen 
op korte termijn hun zes Mercedesbussen 
vervangen door KIA e-soul personenauto’s. Ook 
werd aangegeven dat de personenbussen in de 

praktijk veel schade opleveren en daarnaast 
redelijk vervuilend zijn.   

Door het Oranjefonds is aangegeven dat onze 
aanvraag voor een subsidiebijdrage is doorgeschoven 
naar een volgende ronde. Echter voordat deze verder 
in behandeling wordt genomen, willen zij kopieën 
ontvangen van de Oprichtingsakte en inschrijving bij 
de Kamer van Koophandel alsmede het bankrekening-
nummer.  

• Van de landelijke Stichting RCOAK is bericht 
ontvangen dat zij pas tot een betaling van € 5.000.- 
overgaan na ontvangst  en toelichting op de door 
ons aangeleverde betalingsnota’s.  

• Van een aantal aangeschreven Fondsen en 
Stichtingen met de vraag voor een donatie zijn 
berichten ontvangen van afwijzing met de reden 
dat ons project niet binnen hun doelgroep(en) valt.   

Door o.a. bovengenoemde adviezen en tips met 
daarnaast ons eigen voortschrijdend inzicht is door de 
werkgroep tot een aantal aanpassingen besloten. 
Deze zijn inmiddels verwerkt in de nieuwe versie van 
het bedrijfsplan. De voornaamste wijzigingen zijn:  

Het in eigen beheer aanschaffen van een KIA–soul 
elektrische personenauto met een kostprijs van circa € 
36.500.-. In 1e instantie is dit een forse investering. 
Met daarnaast de eenmalige kosten voor inrichting en 
aanschaf van benodigde apparatuur, etc. wordt 
gerekend op een startbedrag van € 45.000.- Deze 
keuze betekent dat de kosten de daaropvolgende 
jaren fors minder zullen zijn, omdat in het vorige 
bedrijfsplan een jaarlijkse post leasekosten van circa € 
19.000.- was opgenomen. Een ander voordeel bij het 
in eigen beheer aanschaffen is dat in principe daarop 
ook jaarlijks afschrijfkosten moeten plaatsvinden. 
Echter wanneer de financiële situatie minder is dan 
verwacht, kunnen als escape voor voortgang of het in 
stand houden van de vervoersvoorziening altijd deze 
afschrijvingskosten voor één of zelfs meerdere jaren 
worden stopgezet.  

• De keuze voor een elektrische personenauto sluit 
aan op de landelijke milieueisen en ook op het 
gevoerde “groene beleid” door de gemeente 
Boxtel. Ook is een personenauto handiger te 
besturen en waarschijnlijk redelijk schadevrij in 
gebruik.   

• De naam van het aangepaste bedrijfsplan is 
gewijzigd van Seniorenbus Boxtel en Stichting 
Seniorenvervoer Boxtel.  
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• Tot slot is in februari jl. tegen een “vriendenprijs” 
door notaris Monique Kniest van notarissenkantoor 
Van ’t Hooft & van Rosmalen de Oprichtingsakte 
opgesteld en heeft ook de inschrijving bij de Kamer 
van Koophandel plaatsgevonden en de aanvraag 
voor het openen van een bankrekeningnummer bij 
de Rabobank.  

Namens werkgroep seniorenvervoer Boxtel  
Kees de Waal, voorzitter.   

Bestuursverkiezingen 

Het heeft bij de oprichting van de coöperatie belooft 
om binnen een jaar te zorgen voor een 
bestuursverkiezing, 

Inmiddels is het dankzij de Coronapandemie al ruim 
anderhalf jaar verder. Toch willen we graag aan de 
belofte voldoen en kandidaten voor een bestuurs-
functie oproepen. 

We hebben een profiel opgesteld waaraan de bestuur-
ders zouden moeten voldoen. 

Innen lidmaatschap 

Het lidmaatschap wordt per gezin 1 maal geïnd. 
Onlangs zijn de leden uitgenodigd om voor 2021 een 
bijdrage te leveren. 66% heeft inmiddels betaald. De 
eerste herinneringen worden begin april verzonden 
per e-mail. Daarna zal in mei nog een tweede 
herinnering per post voor de leden, die liever niet op 
een e-mail betalen.   

Begroting 2021 

We gaan ervan uit dat we in het najaar een leden-
vergadering en mogelijk nog een thema-avond kunnen 
organiseren. 

Verder hebben we dit jaar kosten gemaakt om de 
Stichting Seniorenvervoer op te richten. 

Financieel Jaarverslag 

Het financiële jaarverslag 2020 is gereed en wordt 
binnenkort gecontroleerd door de kascommissie. We 
hebben financieel een goed jaar gehad dankzij een 
subsidie van de gemeente en een uitkering van de 
Rabobank in het kader van RABO clubsupport 2020. 

Daar stond tegenover dat we door de Coronapan-
demie geen vergaderingen en activiteiten konden 
organiseren en de kosten dus laag zijn gebleven. 

 

Interessante publicaties 

In het Manifest ‘Waardig Ouder Worden 2.0’, dat in 
december 2020 op initiatief van ChristenUnie. 
Omroep MAX en KBO-PCBO is opgesteld, staan tien 
voorstellen voor een samenleving waarin ouderen 
kunnen blijven meedoen en zich gezien en 
gewaardeerd voelen.  

Een belangrijk punt in dit manifest is dat er 1 miljard 
euro moet worden uitgetrokken voor de bouw van 
nieuwe woonvormen voor ouderen. Het gaat dan om 
nieuwe woonzorgconcepten die ouderen langer thuis 

https://insite.christenunie.nl/l/library/download/urn:uuid:486c3d69-c9ea-4761-a95e-cfe249669761/manifest+waardig+ouder+worden+2.0.pdf
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kunnen laten wonen en beter aansluiten bij hun 
wensen. Gedacht wordt onder meer aan zogenaamde 
Knarrenhofjes – een moderne variant van Begijnhofjes 
waar ouderen samen leven en naar elkaar omzien. 
Maar ook aan generatie wonen waar bewoners van 
gemeenschappelijke woonvormen - jong én oud - 
onderling meer voor elkaar kunnen betekenen. 
Dergelijke woonvormen zijn ook goed voor de 
doorstroom op de woningmarkt. Ook verkleinen ze de 
kloof tussen eengezinswoning en verpleeghuis.  

Een ander opmerkelijk punt uit het Manifest is het 
pleidooi voor voldoende ontmoetingsplekken voor 
zowel jong en oud. ‘Een plek om elkaar te ontmoeten 
is heel belangrijk voor een wijk en in het bijzonder voor 
ouderen.’ Het recht op ontmoetingsplaatsen, zou 
moeten worden vastgelegd in de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning. 

Het Manifest is ondertekend door diverse maat-
schappelijke organisaties waaronder Bouwend Neder-
land, ANBO, Mantelzorg.nl, Knarrenhof, Aedes, e.a.   

Mede naar aanleiding van het Manifest ‘Waardig 
Ouder Worden 2.0’ is op initiatief van het ministerie 
van VWS de website de waarde van ouder worden 
opgezet. Deze website biedt oplossingsrichtingen 
t.a.v. voor ouderen relevante thema’s zoals thuis 

wonen, woonvormen en zelfstandig blijven (eigen regie). 

De dialoognota Ouder Worden 2020-2040, februari 2021 
van het Ministerie van VWS, onderzoekt hoe vanuit 
het gegeven van een steeds ouder wordende 
bevolking, de kwaliteit, de toegankelijkheid en de 
betaalbaarheid van de ouderenzorg ook voor 
komende generaties kan worden geborgd. De 
dialoognota is een vervolg op het rapport Oud en 

Zelfstandig in 2030. Een Reisadvies van de Commissie 
Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen (commissie 
Bos).  

Doel van de nota is een brede maatschappelijk dialoog 
te voeren over ouder worden en wat er nodig is om 
gezond en fijn oud te worden. De focus ligt hierbij op 
ouder worden met zorg en ondersteuning, thuis, in de 
wijk, in het verpleeghuis of een andere woonvorm. Én 
op wat ouderen zelf kunnen doen in de eigen omge-
ving of de zorgomgeving. De vraag naar de betaal-
baarheid, de toegankelijkheid en de kwaliteit van het 
zorgstelsel staat hierbij centraal. Ten aanzien van drie 
kernvragen, nl. ‘wat kan ikzelf doen’; ‘wie zorgt voor 
mij’ en ‘waar woon ik’ wordt een aantal punten 
uitgewerkt en ambities geformuleerd die aansluiten 

bij ons streven als Coöperatie naar ‘eigen regie in 
wonen, welzijn en zorg’. Zo gaat het bij de vraag wat 
ouderen ‘zelf kunnen doen’ om ‘gezond leven’ en 
‘goed voorbereiden op ouder worden’. En kan ‘Hulp bij 
zelf doen’ worden gerealiseerd door het opzetten van 
wijkcentra voor ouderen; het investeren in de sociale 
basis; hulp aan ouderen om beter voor zichzelf te 
zorgen en focussen op het potentieel van ouderen.  

Bij de vraag ‘wie zorgt voor mij’ gaat het enerzijds om 
het ondersteunen van de informele zorg: de 
mantelzorg en het stimuleren van burgerinitiatieven 
en vrijwilligerswerk. Anderzijds om een  aantal 
belangrijke aandachtspunten bij de organisatie van de 
formele zorg, zoals: ouderen centraal; het verbeteren 
van het kwaliteitskader van de verpleeghuiszorg; het 
vereenvoudigen van de hulpmiddelenzorg; het ver-
hogen van de organisatiegraad van de eerstelijnszorg; 
harmonisatie van de zorgstelsels en het inzetten op 
cliëntondersteuning. 

Ten aanzien van de vraag ‘waar woon ik’, gaat het om 
‘geschikt wonen thuis’; ‘het stimuleren van Woon Zorg 
Combinaties’ en t.a.v. de verpleeghuiszorg ‘het 
aantrekkelijk maken van de zorg voor investeerders’. 

Koepelorganisaties, brancheorganisaties, cliënten- 
patiënten- en ouderenorganisaties hebben tot eind 
maart hebben een inbreng kunnen leveren t.a.v. deze 
dialoognota. Tot de zomer van 2022 gaat het 
ministerie van VWS hierover verder in gesprek met 
departementen en relevante organisaties om tot een 
goede uitwerking van een beleidsagenda te komen.   

Interessant is de reactie van de Koepel van Gepensioneer-

den, met name ten aanzien van de vraag in hoeverre 
de woonomgeving geschikt is om te blijven wonen. De 
Koepel verwijst hierbij naar een eerder advies om te 
investeren het bouwen van diverse woonvormen en in 
levensloopbestendig bouwen. ‘Gemeenten moeten 
een woonvisie opstellen en afspraken maken met 
woningcorporaties, zorgaanbieders en ook burger-
initiatieven een kans geven.’ Advies daarbij is een 
strakke regie te voeren op het opstellen van woon-
visies en de woningbouwinspanningen van gemeen-
ten én op de samenwerking met woningcorporaties, 
marktpartijen en zorgaanbieders. En woningbouw-
initiatieven door senioren te faciliteren.  

Ten aanzien van de vraag ‘hoe wordt de zorg voor mij 
geregeld’ wordt naast het verbeteren van de 
samenwerking tussen zorgverleners en mantelzorgers 
een betere afstemming tussen de verschillende 

https://www.dewaardevanouderworden.nl/thema/wonen/
https://www.dewaardevanouderworden.nl/thema/wonen/
https://www.dewaardevanouderworden.nl/thema/wonen/
https://www.dewaardevanouderworden.nl/thema/woonvormen/
https://www.dewaardevanouderworden.nl/thema/zorg-thuis/
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2021/02/Dialoognota-ouder-worden-2020-2040.pdf
file:///C:/Users/Chris%20D'hav%25C3%25A9/Downloads/Advies-Oud-en-zelfstandig-in-2030-Een-reisadvies%20(4).pdf
file:///C:/Users/Chris%20D'hav%25C3%25A9/Downloads/Advies-Oud-en-zelfstandig-in-2030-Een-reisadvies%20(4).pdf
https://www.koepelgepensioneerden.nl/wp-content/uploads/2021/03/Reactie-op-Dialoognota-Ouder-Worden-2020-2040.docx.pdf
https://www.koepelgepensioneerden.nl/wp-content/uploads/2021/03/Reactie-op-Dialoognota-Ouder-Worden-2020-2040.docx.pdf
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domeinen, zoals de zorgverzekeraar, de gemeentelijke 
ondersteuning via de WMO en de langdurige zorg 
(WLZ) noodzakelijk geacht. 

Onder de titel Samen Werken aan Goed Wonen, 
presenteerde Aedes op 17 februari jl., de Actieagenda 

Wonen. De actieagenda wil naar een versnelling van de 
woonopgave. Daartoe dienen regionale kennis, 
regionale en provinciale regie en nationale regelgeving 
beter te worden afgestemd en dienen voldoende 
instrumenten en financiële investeringen ter 
beschikking te worden gesteld. Onderdeel van de 
actieagenda is de bouw van meer nieuwe (geschikte) 
woningen voor senioren en het bevorderen van de 
verhuisbereidheid. Aantrekkelijke alternatieven zoals 
een zelfstandige woning dicht bij winkels en culturele 
instellingen maar ook dicht bij medische voor-
zieningen zijn hiertoe noodzakelijk. Of een zorg-
woning, een geclusterde woonvorm of een 
gecombineerde vorm van wonen en zorg. Om mensen 
die niet passend wonen te verleiden om te verhuizen 
naar een meer geschikte woning pleit de Actieagenda 
voor het inzetten van ‘verhuismakelaars’ zodat er 
meer doorstroom op de woningmarkt kan ontstaan. 

Naast het streven naar ‘een betaalbaar huis voor 
iedereen’ is ook het ‘samen werken aan een vitale en 
leefbare buurten’ onderdeel van de Actieagenda. 
Hiertoe is een goede sociale en fysieke infrastructuur 
nodig en voldoende mogelijkheden voor participatie. 
De Actieagenda pleit daartoe voor gemende wijken en 

afspraken over sociale voorzieningen (ontmoeting en 
dagbesteding) in de wijk. Voor leefbare wijken met 
een sterke sociale structuur voldoende en zo 
zelfredzaam mogelijke bewoners, zijn voldoende 
woningen, woonvormen voor bijzondere doelgroepen 
en een goede ruimtelijke en sociale structuur   
noodzakelijk. 

Ook gaat de aandacht naar Wonen en Zorg waarbij 
gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijns-
instellingen samen de verantwoordelijkheid nemen 
om voldoende passende woningen beschikbaar te 
stellen voor kwetsbare groepen. Daarbij hoort ook het 
faciliteren van zorg en ondersteuning voor mensen die 
dat nodig hebben bij. 

De actieagenda is ondertekend door 36 organisaties 
en samenwerkingsverbanden op het gebied van bouw 
en infrastructuur, wonen, welzijn, ouderen, gemeen-
ten, e.a. 

De publicatie Woonvarianten voor Senioren van Platform 
31 bundelt verschillende aspecten die een rol spelen 
bij het verkrijgen van financiering van woonvarianten. 
Het materiaal heeft betrekking op drie woonvarianten 

• Woningmix: een mix van woningen, zowel huur, 
koop als goedkoop en duur. 

• Buurtfunctie: maatschappelijke en commerciële 
voorzieningen met aanbod voor de buurtbewoners. 

• Zorgconcept: zorgaanbod voor bewoners variërend 
van lichte thuiszorg tot zwaardere 24-uurszorg

 

https://aedescms.getbynder.com/m/40d9069ce1416bc6/original/Actieagenda-Wonen.pdf
https://aedescms.getbynder.com/m/40d9069ce1416bc6/original/Actieagenda-Wonen.pdf
https://www.platform31.nl/publicaties/woonvarianten-voor-senioren

