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Hoe staat het ervoor? April 2021 

Beste relatie, 
De gemeente Boxtel houdt deze week een zogenaamde Week van de Ideeën. Iedereen in Boxtel kan in 
dat kader ideeën indienen. Mede op basis hiervan wil de gemeenteraad zich een beeld vormen van hoe 
onze gemeente er over 10 jaar uitziet. Ook wil de gemeente nagaan welke taken dan wel en welke niet 
door de gemeente moeten worden gedaan.  
Wij hebben als werkgroep Samen Ouder Worden in Boxtel onze wensen en beelden vanuit het 
perspectief van de ouderen geschreven en ingediend. Wellicht vindt u hierin  inspiratie om vanuit uw 
organisatie uw ideeën over de toekomst van onze gemeente te beschrijven.  
Verder willen we u graag op de hoogte houden van onze activiteiten, vandaar deze nieuwsbrief. 
 
 

‘Week van de Ideeën’ 
Inbreng van de werkgroep Samen Ouder Worden in Boxtel, 12 april 2021 
 
Geachte leden van de gemeenteraad Boxtel, 
Als werkgroep Samen Ouder Worden in Boxtel (SOWiB) geven wij vanuit onze ervaringen in de 
afgelopen jaren graag gehoor aan uw oproep. Wij doen dit vanuit het perspectief van ouderen, ervan 
uitgaande dat onze opmerkingen breed van toepassing zijn in het hele maatschappelijke veld.  
In de kerntakendiscussie lijkt de nadruk te liggen op het zoeken naar mogelijkheden tot 
kostenverlaging door het snijden in het gemeentelijk aanbod. Wij zien veel mogelijkheden tot 
verbetering van kwaliteit én kostenbeheersing in een andere werkwijze en andere organisatiecultuur 
binnen de gemeente. Het wordt tijd om van Meewerkend Boxtel naar Samenwerkend Boxtel te gaan.  
De titel van het Beleidsakkoord 2021-2026: 'Samen aan de slag' stemt ons dan ook positief. Wij hopen 
dat de lijn van goede en zinvolle samenwerking die daarmee wordt ingezet in alle geledingen zal 
doordringen. Daarnaast hopen wij dat er meer gewerkt gaat worden vanuit een lerende houding en op 
basis van vertrouwen. Dit zal kosten besparen, mooie gezamenlijke producten met (meer) draagvlak 
opleveren, de kwaliteit van leven en werken van zowel de bewoners als ambtenaren van Boxtel 
bevorderen en de druk op de ambtelijke capaciteit doen afnemen.  



 

Nieuwsbrief 
Hoe staat het ervoor? 

    

 
Samen Ouder Worden in Boxtel  - beleidswerkgroep voor het ouderenbeleid 
 

 

2 

De demografische ontwikkelingen zullen, bij onveranderd beleid, leiden tot een langdurige crisis 
omdat het aantal mensen met een zeer zware zorg- en ondersteuningsvraag gaat verdubbelen in een 
tijd waarin er onvoldoende handen en bedden beschikbaar zullen zijn. De kosten zullen bij ongewijzigd 
beleid de pan uit rijzen en de ‘schotten’ in de zorg belemmeren goede oplossingen. Omdat mensen 
thuis moeten blijven wonen vormt dit voor gemeenten, professionele organisaties en bewoners een 
uitdaging van formaat en dit vraagt om een onvoorwaardelijke en integrale samenwerking op alle 
niveaus.  
Bij de samenwerking denken wij aan meerdere vormen, te weten: 
 

• Samenwerken met andere overheden. Benut (gratis) landelijke en/of provinciale 
ondersteuning voor grote projecten als bijvoorbeeld’ Langer Thuis’ en het maken van een 
WoonZorgvisie. Leer van voorlopers bij gemeenten en doe mee!  

• Samenwerking binnen het gemeentehuis. Steeds meer onderwerpen vergen een brede of 
multidisciplinaire aanpak. Denk bijvoorbeeld aan het brede thema Wonen en Zorg. 
Samenwerken over de grenzen van de afdelingen en specialismen heen, en gerichte sturing op 
een integrale en gezamenlijke aanpak, zijn daarvoor noodzakelijk. 

• Samenwerken met fondsverstrekkers. De gemeente Boxtel maakt onvoldoende gebruik van 
de mogelijkheden voor financiële ondersteuning van maatschappelijke projecten. Dit is een 
gemiste kans voor extra middelen. 

• Samenwerken met Boxtelse maatschappelijke partners vanuit Wonen, Zorg en Welzijn. Hun 
voorstellen liggen vaak onnodig lang op de plank, omdat alles tot achter de komma moet 
worden gecontroleerd. Durf vanuit vertrouwen in de deskundigheid van deze partijen te 
werken. Dit kan een goede compensatie zijn voor het tekort aan ambtelijke capaciteit, kan 
doorstroom van projecten bevorderen en uitval bij beleidsmedewerkers voorkomen.  

• Samenwerking in het kader van de Wmo en inzet van middelen. De gemeente houdt de deur 
naar lokale partners vaak dicht want: ‘Zij vragen steeds om geld’. Maak helder waar je op in zet 
met de Wmo-gelden, eerst collectieve voorzieningen en vervolgens individuele verstrekkingen. 
Oormerk gelden zodat ze juist worden ingezet en gebruik deze niet om gaten elders te dichten 
en zo de werkelijke problemen te verdoezelen en niet op te lossen. Breng de WMO-
uitvoeringsorganisatie op orde.  

• Samenwerking in de wijk. Haal overlap weg, laat de sterkste benen de inzet in de wijk 
verzorgen. Volgens zorggroep Elde Maasduinen en woonstichting JOOST is er 30% overlap in 
het werk in de wijk tussen de gemeente, JOOST en Elde Maasduinen.  

• Samenwerken met burgers. Maak gebruik van de kennis, ervaring en netwerken van burgers. 
Stimuleer hen zich in te zetten voor de gemeenschap en maak daar gebruik van. Laat hen 
gemeentelijke taken overnemen zoals bijvoorbeeld het invullen van de sociale kaart, het 
ophalen van informatie bij bewoners of het uitvoeren van analyses. Sta open voor feedback en 
handel vanuit wederzijds respect: beantwoord brieven en telefoontjes.  

• Samenwerken met/ inzet van adviesbureaus. Maak gebruik van de vele competenties onder 
de Boxtelaren. Zet adviesbureaus selectief in en maak er zo min mogelijk gebruik van.   
Voorbeelden:  
o Onderzoek gemeenschapshuizen avond Selissenwal, zes adviseurs op 15 wijkbewoners. 

Gevraagd om antwoorden die het Platform zelf op kan halen en als input kan aanreiken.  
o Inspraakavonden herinrichting van de Rechterstraat met meerdere adviseurs.  
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Laat bewoners eerst met elkaar en/of de gemeente in gesprek gaan en pas in een latere fase zo 
nodig ook met adviseurs. 
 

Wat de kerntakendiscussie betreft willen we vanuit SOWiB het volgende inbrengen: 
1. Wonen & Zorg  

a. Ontwerp een WoonZorgvisie op basis van de landelijke speerpunten die dient als 
opmaat voor woonagenda’s, prestatieafspraken en daadwerkelijke uitvoering. Benut 
daarbij de ondersteuning vanuit het programma ‘Langer Thuis’, de Taskforce Wonen en 
Zorg en het stimuleringsprogramma van de provincie Noord-Brabant.  

b. Sluit coalities met de Boxtelse en regionale partijen op gebied van Wonen, Zorg en 
Welzijn, vrijwilligers(organisaties), bouwers, ontwerpers en investeerders die snakken 
naar regie, actie en resultaten.  

2. Wijkteams/ ‘Hartjes in de wijk’ 
a. Goede zorg en ondersteuning in de buurt is belangrijk. Laagdrempelig en flexibel aan te 

passen aan de leefsituatie van de ouderen. Verhoog zo de zelfredzaamheid van 
ouderen en voorkom beroep op ondersteuning en zorg en kosten. 

b. Werk samen, maak één punt in de wijk voor ontmoeting en het maken van afspraken 
m.b.t. Wonen, Zorg en Welzijn. Benut dit punt voor (vroeg)signalering en verwijzing. 
Laat hier informele zorg vloeiend overgaan in professioneel maatwerk. 

c. Vul de prille aanpak van het werken in wijkteams in Boxtel aan met de inzet van 
vrijwilligers(organisaties) én gemeenschappelijke ontmoetingsruimten voor 
wijkbewoners. Geef ContourdeTwern daarbij een dubbelrol, als intermediair tussen de 
diensten van vrijwilligers en de professionele organisaties én als uitvoerder van haar 
zelfstandige taken.  

Naar verwachting zal door de impact van de coronapandemie een groeiende vraag naar 
aandacht voor stress-stoornissen en eenzaamheid ontstaan. Maak aanspraak op middelen uit 
het in februari 2021 landelijk beschikbaar gekomen sociaal noodpakket1, met een budget van 
gemiddeld ruim €10/inwoner. 

3. Mantelzorg 
a. Verlicht draaglast mantelzorgers door respijtzorg, materiële en/of financiële steun. 

Help hen met informatie, advies, cursussen en lotgenotencontact. De huidige capaciteit 
is daarvoor onvoldoende. 

b. Zorg voor goede vroegsignalering, netwerken en steunpunten in de wijk.  
4. Maatschappelijke inbreng 

Betrokkenheid burgers vergroten zoals aangegeven in het punt ‘samenwerking met burgers’. 
Daarnaast Burgervriendschap en -ondersteuning versterken door campagnes, 
maatjescontacten, belcirkels, contact jong en oud, nabuurschap, wonen, harmonica en 
gestippeld wonen. Vroeg signalering en aanpak eenzaamheid. 

5. Gezondheidsbeleid 
Sluit aan bij het landelijk gezondheidsbeleid (nota ‘Gezondheid Breed op de Agenda, 2020- 
2024’, VWS). Verbeter de vitaliteit van ouderen, voorkom vallen en zorg voor goede inrichting 
van de openbare ruimte door: 

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2021/02/12/kabinet-stelt-200-miljoen-euro-
beschikbaar-voor-welzijn-in-coronatijd 
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a. Sportverenigingen te stimuleren hun aanbod aan te passen om zo ouderen te 
behouden of sport voor nieuwe ouderen aan te bieden. 

b. Artsen te stimuleren in te zetten op ‘bewegen op recept’ en ‘welzijn op recept’. 
c. Het doorzetten van programma’s preventie (vallen) en leefstijlinterventie om 

zorgkosten te voorkomen en ellende te besparen.  
d. Het houden van een jaarlijkse fittestdag en het doorzetten van bewegen in de wijk. Dit 

organisatorisch goed verankeren.  
e. Overzicht bieden van beweegaanbod in Boxtel en dit up to date houden. 
f. Goede spreiding van ontmoetingsplekken voor bewegen en wandelen.  
g. Goede fietspaden, wandelpaden en vlakke trottoirs.  
h. Het toepassen handboek toegankelijkheid Boxtel bij nieuwe projecten en renovaties. 

6. Regievoering 
Verbeter de regievoering op ingehuurde maatschappelijke- en zorgdienstverleners. 

i. De gemeente treedt op als opdrachtgever en voert regie op welke diensten in welk 
volume worden afgenomen. 

j. Rapporteer de behaalde resultaten in jaarverslagen aan de gemeenteraad. 
k. Bevorder efficiency en bespaar kosten door concentratie van zorgaanbod.                                

 
De werkgroep is bereid om de door haar aangereikte punten nader toe te lichten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Samen Ouder Worden in Boxtel 
Diny Stolvoort       Ad v.d. Brand Leo de Kort Jac Nouwens Jo De Wilt 

 


