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Coöperatiezaken 

In deze derde nieuwsbrief van 
2021 van de Coöperatie 
Ouderen in Regie, gaat er veel 
aandacht naar de ledenorgani-
satie. Hiertoe brengen we 
verslag uit van de telefonische 
ledenenquête die in mei jl. heeft 
plaatsgevonden.  

Onze uitnodiging om in elke 
nieuwsbrief een ‘visie van een 
Coöperatie lid’ te kunnen 
publiceren, heeft helaas nog 
geen gehoor gekregen. Mis-
schien maakt het verslag van de 
ledenenquête dit  goed. Ook 
hebben leden aanvullingen aan-
geleverd voor onze reactie t.b.v. 

van de Week van de Ideeën van de 
gemeente Boxtel in april jl. 

Het jaarverslag 2020 schetst een 
overzicht van onze activiteiten 
in het afgelopen jaar. Verder in 
de nieuwsbrief: een korte 
bijdrage over bestuurs- en 
financiële zaken van de 
Coöperatie en de WBTR. 

Seniorenvervoer Boxtel krijgt 
een centrale plek in deze 
nieuwsbrief: de financiering 
voor het project seniorenver-
voer is immers rond! Ook de 
Werkgroep Wonen brengt 
verslag uit over een aantal 
ontwikkelingen en de ZorgSa-
menBuurt Oost heeft haar 

ontmoetingsactiviteiten 
weer opgepakt. 

Een belangrijke ontwikkeling 
in de optiek van Ouderen in 
Regie is de aanpassing van 
de Woningwet, die in maart 
jl. door de 2de Kamer is aan-
genomen. 
Woningcorporaties  krijgen 
hierdoor een prominentere 
rol in de wijk en bij het 
ondersteunen van activitei-
ten gericht op leefbaarheid. 

Woonstichting Joost be-
schrijft wat dit voor hen be-
tekent.  

De bijdrage van de Woon-
stichting sluit aan bij ons 
voornemen om in de 
komende nieuwsbrieven tel-
kens een organisatie in het 
domein zorg- welzijn en 
wonen voor het voetlicht te 
brengen.  

We besteden in deze 
nieuwsbrief ook aandacht 
een de presentatie van 
SOWiB aan de Raad en mel-
den een aantal interessante 
publicaties. 
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Welkom  
• Voor u ligt de zesde nieuwsbrief van de 

Coöperatie Ouderen in Regie U.A.  
• De nieuwsbrief komt 4 maal per jaar.  
• Kopij voor volgende nieuwsbrief 

inleveren vóór 15 september 2021  
• 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.    

Bezoek ons op het Web 
oudereninregie.nl/cooperatie  
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Presentatie SOWIB  

Presentatie Samen Ouder 
Worden in Boxtel aan de 
Gemeenteraad Boxtel 

Tijdens de online vergadering 
op 1 juni jl. presenteerde de 
werkgroep Samen Ouder 
Worden in Boxtel de concept 
beleidsnotitie SOWiB (‘In Boxtel 
is het goed oud worden’) aan de 
gemeenteraad. Inzet van de 
presentatie is de vaststelling 
van de concept beleidsnotitie 
door het College van B&W op 20 
juli a.s. 

Tijdens de presentatie werd de 
noodzaak en de urgentie van 
een integraal ouderenbeleid 
door de diverse werkgroep 
leden kracht bij gezet. De groei 
van het aantal senioren in 
Boxtel tot 2040 (65+ van 6000 
naar 9200 in 2040, wv. 5385 
75+); toename van zorg-
afhankelijkheid naarmate men 
ouder wordt terwijl er tekorten 
ontstaan in de zorg en het 
aantal beschikbare plaatsen in 
de (verpleeg)zorg beperkt is; 
het feit dat ouderen langer thuis 
moeten blijven wonen en 
daardoor steeds meer zijn 
aangewezen op zichzelf en hun 
directe omgeving/familie. Dit 
alles vraagt om een integraal 
ouderenbeleid zoals is te lezen 
in de beleidsnotitie Samen 
Ouder Worden in Boxtel 

Aangepast wonen en woon-
zorgvoorzieningen 

Er is behoefte aan geschikte 
woningen voor senioren maar 
ook aan aangepaste woon-zorg 

voorzieningen. Daarom zal er 
naast een Woonvisie ook een 
Woonzorgvisie noodzakelijk 
zijn. Het landelijk programma 
Langer Thuis en de Taskforce 
Wonen en Zorg bieden hiertoe 
handreikingen. Het is dan ook 
zaak dat de gemeente Boxtel 
hierbij aansluit. Daarnaast biedt 
ook de Omgevingswet waarin 
allerlei wetten en regels op het 
gebied van ruimtelijke ordening 
en leefomgeving worden ge-
bundeld, aanknopingspunten. 
Met als uitgangspunt kwaliteit 
van wonen en leven is het 
realiseren van een goede woon-
omgeving voor ouderen met 
basale voorzieningen een extra 
aandachtspunt. De Werkgroep 
adviseert ouderen te betrekken 
bij het ontwikkelen van bouw-
plannen, en bij elke uitbreiding 
en inbreiding te bepalen dat een 
deel van de wooneenheden 
voor senioren geschikt en 
betaalbaar moet zijn zowel in de 
huur als koopsector. 

Samenwerking en integraliteit 

Al eerder is de Werkgroep in 
gesprek gegaan met Woon-
stichting Joost, Zorggroep Elde 
Maasduinen en Vivent over 
aangepaste woon-zorgvoorzie-
ningen. Daarnaast dient met 
ondernemers, projectontwik-
kelaars, investeerders en archi-
tecten overlegd te  worden over  
toekomstbestendige woon-
producten  voor de grote groep 
oudere inwoners.  
De uitvoering van het ouderen-
beleid vereist ook op andere 
deelterreinen – bijvoorbeeld 
ook op het gebied van vitaliteit 

en bewegen – een integrale 
aanpak waarbij het aanbod voor 
ouderen deel uitmaakt van het 
reguliere aanbod. De 
beleidsnotitie SOWiB dient te 
resulteren in een uitvoerings-
agenda waaraan samen met 
professionele en 
vrijwilligersorganisaties en de 
Werkgroep zelf vorm wordt 
gegeven. Daarbij moet de regie 
bij de gemeente liggen. Wonen, 
Welzijn en Zorg moeten vanuit 
één samenhangend beleid 
worden vorm gegeven en 
uitgevoerd, ook door het 
gemeentelijk apparaat.  

Commitment  

De werkgroep vraagt om een 
duidelijk commitment van de 
gemeente en heldere afspraken. 
Met voor de uitvoering heldere 
verantwoordingslijnen zodat 
duidelijk is welke acties jaarlijks 
worden ondernomen en wat de 
te behalen resultaten zijn. En 
een oproep aan de gemeen-
teraad om initiatieven te nemen 
om voor de uitvoering van het 
ouderenbeleid ruimte vrij te 
maken binnen de meerjarenbe-
groting, te beginnen met de 
begroting voor 2022.   

Reactie vanuit de Raad 

De Raad is blij dat er een 
totaalvisie ligt op ouderen. Het 
belang en de urgentie van een 
integraal ouderenbeleid wordt 
breed gedeeld. Wel is er 
bezorgdheid om de uitvoerings-
agenda en de benodigde finan-
ciële middelen. Ook wordt aan-
dacht gevraagd voor moeilijk 

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=MijnGemeenteDichtbij&id=ecb6e7f7-8f54-4625-b974-e2f94dc07010
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=MijnGemeenteDichtbij&id=ecb6e7f7-8f54-4625-b974-e2f94dc07010
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bereikbare groepen zoals alloch-
tone ouderen en voor armoede 
onder ouderen. Een concrete 
pilot ‘hartjes in de wijk’ wordt 
ondersteund. 

In de discussie wordt duidelijk 
gesteld dat de uitvoering van 
het ouderenbeleid niet alleen 
op het bordje van de gemeente 
ligt. Samenwerkingspartners 
zoals Zorggroep Elde Maasdui-
nen en Woonstichting Joost 
hebben hierbij al eerder hun 
inzet laten zien. Om een en 
ander financieel haalbaar te 
maken wordt gepleit voor een 
Sociaal Fonds Ouderen waaraan 
professionele en vrijwillige ou-
derenorganisaties bijdragen.   

Vervolg 

Op 20 juli a.s. wordt de concept 
beleidsnotitie ‘Samen Ouder 
Worden in Boxtel’ ter vast-
stelling voorgelegd. Omdat het 
College en de werkgroep SOWiB 
het commitment van het 
bestuur belangrijk vinden, 
wordt de Raad gevraagd mee te 
denken over de prioriteiten in 
de uitvoeringsagenda. Dit ge-
beurt op 20 juli (alleen) oordeel-
vormend. Vraag aan de Raad is 
de concept-beleidsnotitie 
Samen Ouder Worden in Boxtel 
als richtinggevend en 
dynamisch document vast te 
stellen. En per raadsfractie de 3 
belangrijkste thema’s voor de 
uitvoeringsagenda aan te 
geven. Dat betekent dat er mid-
delen zullen moeten worden 
vrijgemaakt. Het besluit is aan 
het College (ter uitvoering). De 
invulling hiervan (het ‘hoe’) 

wordt vervolgens samen met de 
werkgroep SOWiB, profes-
sionele- en , vrijwilligers-
organisaties en inwoners opge-
pakt.   

In de aanloop naar 20 juli werd 
op 6 juli jl. door wethouder Wim 
van der Zanden en de werk-
groep Samen Ouder Worden in 
Boxtel een samenwerkings-
overeenkomst getekend. Daarin 
worden afstemmingsafspraken 
gemaakt hoe Gemeente en 
Werkgroep met elkaar omgaan. 
De werkgroep ziet hierin een 
basis voor vertrouwen.  

SOWiB wil in samenspraak met 
relevante partijen op het gebied 
van wonen, welzijn en zorg een 
gecoördineerd ouderenbeleid 
op gang brengen.  Met als doel 
om met deze partijen een uit-
voeringsagenda op te stel-
len. Voor de uitvoering van de 
ideeën en plannen zijn diverse 
spelers in het sociaal, econo-
misch én politieke domein aan 
zet. Ook de Coöperatie Ouderen 
in Regie heeft daarbij een rol en 
zal gevraagd worden mee te 
werken aan de uitvoerings-
agenda.  

Chris D´havé, secretaris 

Leden enquête 

In de voorbije periode hebben 
bestuursleden van de 
Coöperatie en de Stichting 

Ouderen in Regie telefoonge-
sprekken gevoerd met de leden 
over hun motieven om lid te 
worden en hun verwachtingen 
van de Coöperatie.  

Uit de reacties bleek dat er bij 
de leden - zeker na een periode 
van weinig ‘openbare bijeen-
komsten’ n.a.v. corona – dui-
delijk behoefte is aan contact, 
zowel vanuit het bestuur als in 
de vorm van (inhoudelijke) 
ledenbijeenkomsten of geza-
menlijke inzet. 

De meesten zijn lid geworden 
vanuit het toekomstperspectief 
‘goed oud worden’ en ‘eigen 
regie qua wonen en zorg’. 
Tegelijk vindt men het 
belangrijk dat er meer voor 
ouderen gedaan wordt en dat 
ouderen hun stem laten horen. 

Leden verwachten dat de 
Coöperatie gezamenlijk zaken 
helpt te realiseren op het vlak 
van aangepast wonen, zorg, 
welzijn en vervoer. Dat vraagt 
om meer invloed vanuit de 
ledenorganisatie en een verbin-
dende rol bij onderhandelingen 
over wonen, welzijn en zorg.   

Wonen, zorg en welzijn 
‘Aangepast wonen’ is voor de 
meeste leden een centraal 
thema. Daarbij denkt men aan 
levensloopbestendige woon-
ruimte, kleiner wonen, (infor-
matie over) ‘woonsplitsing’, een 

In de tweede helft van oktober organiseren we een 
ledenbijeenkomst. Hierin blikken we terug op de voorbije 
periode en stellen we een programma op voor de toekomst. En 
dan willen we ook de verkiezing van een nieuw bestuur 
voorbereiden. 
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‘betaalbare huurwoning’ gelijk-
vloers of een appartement met 
lift. En aandacht voor aanpas-
singen in de woning inclusief het 
rolstoelvriendelijk maken ervan. 
Voor sommigen gaat de 
voorkeur naar een appartement 
(met balkon) in een complex 
met gemeenschappelijke ruim-
te en in de nabijheid van voor-
zieningen, anderen geven de 
voorkeur aan een betaalbare 
gelijkvloerse woning of bunga-
low in een groene omgeving. 
Een aantal heeft belangstelling 
voor een kleinschalig woon-
initiatief, anderen willen het 
liefst zelfstandig thuis wonen 
met het sociaal netwerk dichtbij 
en voorzieningen als pedicure, 
kapper, huishoudelijke hulp, 
verpleegpost.  

Waar het noodzakelijke zorg in 
de toekomst betreft zien leden 
voor de Coöperatie een rol in 
het maken van afspraken met 
zorginstellingen waarbij geza-
menlijk wordt vastgesteld welke 
vormen van zorg en welzijn de 
voorkeur verdienen. Daarnaast 
verwacht men dat de 
Coöperatie initiatieven voor 
onderlinge hulp faciliteert naar 
het voorbeeld van de 
ZorgSamenBuurt Oost, echter 
zonder deze te willen toe-
eigenen. 

Reacties 
Leden waarderen de toegeno-
men aandacht voor ouderen. De 
voorlichtings- en informatiebij-
eenkomsten worden positief 
beoordeeld. Met uitzondering 
van het project Seniorenvervoer 

Boxtel, mist men echter concre-
te verwezenlijkingen, een pro-
ject waarop men kan instappen. 
Het blijft te veel bij praten. Men 
mist de binding met de leden en 
het gevoel bij een ledenorgani-
satie te horen. 

Toekomst 
Toewerken naar concrete resul-
taten is duidelijk de boodschap. 
Investeren in ontwikkelingen 
waar invloed op mogelijk is. 
Daarbij rekening houdend met 
de medewerkingsbereidheid 
van samenwerkingspartners en 
aanknopingspunten in wet- en 
regelgeving. Zo biedt de 
Omgevingswet bij de ontwik-
keling van woonprojecten de 
kans om een bredere context 
mee te nemen. zoals de 
aanwezigheid van voor-
zieningen, groen en mobiliteit. 
Ook wordt het betrekken van 
samenwerkingspartners door 
deze wet gestimuleerd. 

Leden verwachten dat de 
Coöperatie zich richt op het 
opzetten van projecten wonen, 
zorg en welzijn; de adviesfunctie 
voor de inkoop van zorg en 
welzijn en het zichtbaar maken 
van de maatschappelijke 
bijdrage van senioren. Ook het 
massa maken en samenwerking 
zoeken met grotere senioren-
organisaties als de KBO komt in 
de adviezen terug. Er is 
behoefte aan informatieve en 
interactieve bijeenkomsten met 
zowel leden en niet leden, o.a. 
over woonvormen en maat-
schappelijke vraagstukken van 
de toekomst, zoals het betaal-
baar houden van voorzieningen 

als de WMO. Maar ook bijeen-
komsten gericht op ontmoeting. 

Het bestuur zal deze adviezen 
ter harte nemen en is 
voornemens om zoveel mogelijk 
de leden bij de ideeënvorming 
te betrekken. 

Chris D’havé, secretaris 

ZorgSamenBuurt Oost  

Veel mensen hebben weer 
behoefte aan contact. We 
hebben al te lang binnen 
gezeten. 

Gelukkig heeft de Rots toe-
stemming gekregen om haar 
deuren weer te openen. Het is 
daarom fijn te melden dat er na 
maandenlange stilte weer 
ruimte is voor “Koffie met een 
Praatje”. Vanaf 1 juni iedere 1e 
dinsdag van de maand en 
vervolgens twee weken later op 
donderdag van 10.00 tot 12.00 
uur. Lekker onder het genot van 
een kopje koffie bijkletsen. 
Iedereen is welkom! Kent u 
iemand in de buurt die hier ook 
behoefte aan heeft, breng die 
gerust mee. Wel moeten de 
maatregelen van het RIVM nog 
in acht genomen worden. 

Ook is vanaf juni de twee-
wekelijkse fietstocht op donder-
dag weer van start gegaan. 
Iedereen die zin heeft kan 
aansluiten. Stipt om 09.30 
vertrek vanaf de zijpoort van 
Puccinistraat 53. Henk Spooren 
zet de tocht uit en er is nu 
gelukkig weer een mogelijkheid 
om een tussenstop te maken. In 
juli wordt gefietst op donderdag 
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8 en 22 juli. Voor inlichtingen 
kunt u contact opnemen met 
Henk, tel.nr. 06 44460613 

Hopelijk gaat Nederland zo 
weer langzaam van het slot. 
Laten we tot die tijd vooral goed 
op elkaar blijven letten. 

Wij blijven voor hulpvragen nog 
steeds bereikbaar op tel.nr. 06 
30223424. 

Wij wensen iedereen een 
mooie (coronavrije) zomer toe. 

 

 
 
Ans van den Brand,  
ZorgSamenBuurt Oost 

 

Werkgroep Wonen 

De Werkgroep Wonen heeft 
een constructief overleg gehad 
met de nieuwe wethouder, Wim 
van der Zanden, over de 
problematiek omtrent bouwen 
voor senioren. De wethouder 
gaf hierin wel aan dat er op het 
gebied van bouwplannen in het 
algemeen nogal wat 
‘achterstallig onderhoud’ bij zijn 
aantreden is aangetroffen. 

De belangrijkste ontwikkelingen 
op het gebied van wonen en 
bouwplannen betreffen het 
gebied gelegen aan de Parkweg, 
Halderheilaan & Molenwijkse-
weg.  

Nieuwe gemeentebestuurders, 
een nieuwe grondeigenaar en 
een andere projectontwik-
kelaar. Dit lijken succesvolle 
ingrediënten voor het vlot 
trekken van het omstreden 
gebied. De nieuwe projectont-
wikkelaar Janssen de Jong heeft 
van de gemeente de opdracht 
gekregen om met de bewoners 
uit de omtrek in gesprek te gaan 
om mogelijke bezwaren te 
inventariseren en waar mogelijk 
op te lossen. Op 19 mei jl. is 
door projectontwikkelaar en 
architect via Teams een power 
point presentatie gegeven van 
het 1e conceptplan. Via de 
chatfunctie was het mogelijk 
om vragen te stellen, die na de 
pauze zoveel mogelijk door hen 
werden beantwoord.  
Volgens het plan komen er op 
de hoek Molenwijkseweg-
/Parkweg een tweetal appar-
tementsgebouwen, elk bestaan-
de uit 22 appartementen. In het 
ene gebouw komen huur appar-
tementen met een grootte van 
circa 70 m2. In het andere 
gebouw komen koopapparte-
menten met een grootte van 
circa 110 m2. Halverwege de 
Parkweg komt een ‘Hofje’ be-
staande uit 24 grondgebonden 
koop- en huur woningen voor 
senioren met daarbij een 
gemeenschappelijke 
ontmoetingsruimte. Stichting 
Ouderen in Regie (OIR) gaat nog 
nader in overleg met de 
projectontwikkelaar om gede-
tailleerde woonwensen te be-
spreken, waarbij maatvoering 
en aantallen uitgangspunten 
zijn, evenals de hoogte van 

koop- en huurprijzen. Ook 
zullen de mogelijkheden voor 
Collectief Particulier Opdracht-
geverschap (CPO) besproken 
gaan worden. Wanneer de tijd 
daar rijp voor is zal OIR 
belangstellenden uitnodigen 
om gezamenlijk de ontwik-
kelingen te beïnvloeden. In deze 
fase kan de hoogte van koop- / 
of huurprijzen nog niet worden 
vastgesteld en is deze afhan-
kelijk van diverse factoren bij 
het ontwikkelen en uitvoeren 
van de bouwplannen. 
Namens de werkgroep wonen, 
Kees de Waal, voorzitter. 
 

Seniorenvervoer Boxtel  

Half juni jl. ontving de werk-
groep het definitieve bericht 
van de Sjef van Laar Stichting 
dat zij het nog ontbrekende 
financiële bedrag zullen aanvul-
len. Hierdoor kan de volgende 
stap gezet worden in de 
realisatie van het senioren-
vervoer Boxtel. Vanaf nu 
betekent het voornamelijk prak-
tische zaken, zoals:  

• Het werven van:  
o 20-chauffeurs 
o 4 planners/ dag-coördina-

toren/   
Er is hiervoor al een af-
spraak met het Vrijwilligers-
steunpunt van Contour de 
Twern gemaakt. 

• Functieprofielen opstellen 
voor chauffeur en planner/ 
dag coördinator.  

• Een werkruimte zoeken en 
daarbij behorende parkeer-
ruimte met laadpaal. 
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• De elektrische KIA e-soul aan-
schaffen. 

• Werkbezoeken aan senioren-
vervoer den Bosch en Vught. 
Vanuit den Bosch is aan-
geboden ons te helpen met 
de software, die door hen 
gebruikt wordt voor route-
planningen, roosterplannin-
gen,  etc. Ook willen zij deze 
kosteloos bij ons installeren. 
Informatie over praktische 
zaken zoals die bij hen zijn 
geregeld waarbij te denken 
valt aan: sleuteloverdracht, 
regeling bonnenboekjes en 
hoe te verantwoorden. 
Welke verzekeringen  zijn er 
nodig, etc. Welke benodigd-
heden en aantallen tele-
foons, laptops, etc. 
Ook de vraag of de planners/ 
dag coördinatoren hun werk 

vanuit thuis kunnen ver-
richten. 

• Een feestelijke opening door 
een bekend persoon met 
pers daarbij, etc.  

De komende tijd is er nog veel 
uitzoekwerk te doen en te 
regelen voordat Senioren-
vervoer zijn 1e rit kan maken. 
Wij denken dat dit medio 
november haalbaar moet zijn. 

Wie het leuk lijkt om bij ons 
vrijwilliger te worden en wie 
ideeën of suggesties heeft voor 
een bekend persoon te vragen 
voor de feestelijke opening kan 
ons dit via de mail of telefonisch 
melden. Ook kan de Werkgroep 
aanvulling gebruiken van 
vrijwilligers die bekend zijn met 
het organiseren en realiseren 
van projecten. 

Kees de Waal, kwaal@home.nl 
06-10114595  
Namens de Werkgroep senioren-
vervoer Boxtel, Kees de Waal. 
  

Woonstichting Joost   

Aanpassing Woningwet 

Op 10 maart jl. stemde de 
Tweede Kamer in met de aan-
passing van de Woningwet.  
Daarmee krijgen woningcorpo-
raties naast mogelijkheden voor 
het verduurzamen van hun 
woningen meer ruimte voor 
lokaal beleid en het verbeteren 
van de leefbaarheid. Op het 
gebied van leefbaarheid mogen 
corporaties weer activiteiten 
gericht op ontmoeting onder-
steunen. Ook worden belem-
meringen weggenomen voor 
investeringen in maatschap-
pelijk vastgoed zoals een buurt-
centrum of een dagbestedings-
ruimte voor zorgbehoeven-
den. Aedes, de vereniging van 
woningcorporaties somt de 
verbeteringen van de 
woningwet, zoals deze is aan-
genomen door de Tweede 
kamer op.    

Met een tweetal praktijk-
voorbeelden laat Inge Huisman, 
manager sociaal beheer bij 
Woonstichting Joost, zien dat de 
Woonstichting al handelt in de 
geest van deze wet.  

‘Zoals de Boxtelse gemeenschap 
van ons gewend is, blijven wij 
inzetten op leefbare buurten en 
wijken. Een breed begrip dat 
wellicht vragen oproept. Ook al 
is er nieuwe wetgeving, wij 
blijven doen waar we voor staan 
‘als een goede buurman’. 
Jaarlijks reserveren wij € 
400.000 aan leefbaarheids-
initiatieven in Boxtel. Dat gaat 
van het ondersteunen van de 
bewonerscommissies die we 
veelal hebben in onze senioren-

Testen auto's voor het seniorenvervoer.  

mailto:kwaal@home.nl
https://www.aedes.nl/artikelen/corporatiestelsel/woningwet-in-de-praktijk/verbeteringen-woningwet-aangenomen-door-tweede-kamer.html
https://www.wonenbijjoost.nl/
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complexen (Rentmeester, Mo-
lenhof, Smalwaterhof, Hoog-
heem) tot het opzetten van 
projecten om ontmoeting en 
verbinding te stimuleren. Een 
paar voorbeelden : 

Eetpunt en ontmoetingsruimte 
Elisabethsdael 

Jaren terug was er veel te doen 
over het voortbestaan van dit 
eetpunt. Hoe konden de 
bewoners nu eten als ze niet in 
staat zijn om het zelf te doen of 
geen netwerk om zich heen 
hebben? Een schrijnende vraag 
die ons raakte. Samen met de 
gemeente en Zorggroep Elde 
Maasduinen keken we welke 
mogelijkheden er waren. 
Uiteindelijk zijn wij verder 
gegaan dan je zou verwachten 
van een huisvester. Wij gingen 
een contract aan met de 
Stichting Broodnodig dat één 
van haar medewerkers 5 dagen 
in de week bij Elisabethsdael 
stationeert. Op onze kosten, 
met wat hulp van de Zorggroep. 
Deze dame regelt het eten op 
weekdagen, maar coördineert 
ook allerlei activiteiten voor de 
bewoners. Want ontmoeting 
staat bij JOOST hoog in het 
vaandel. Onlangs nog 
verlengden we het contract met 
de coördinator van Elisabeths-
dael omdat we zien dat het 
werkt. Bewoners waarderen dit 
initiatief enorm! 

SeniorenHulp 

Nog een prachtig initiatief dat 
we in Boxtel hebben is het 
project SeniorenHulp. Twee 
dames zijn al enkele jaren actief 

in Boxtel, speciaal voor de 
oudere bewoners. Zij vullen het 
gat dat wij als huisvester, de 
gemeente als financier vanuit 
de WMO en de Zorggroep als 
leverancier van de thuiszorg, 
niet konden vervullen. Ze 
helpen mensen op weg, regelen 
zaken voor hen, wijzen de weg 
naar instanties en maken 
gewoon een praatje. Zowel de 
Zorggroep, de gemeente als ook 
JOOST zijn overtuigd dat dit 
werkt tegen eenzaamheid en 
dat mensen hierdoor langer 
zelfstandig kunnen wonen. En 
dat principe streven alle drie de 
organisaties na.’ 

Inge Huisman, manager sociaal 

beheer Woonstichting Joost. 

Bestuurszaken en WBTR  

WBTR 

Per 1 juli 2021 is de Wet Bestuur 
en Toezicht Rechtspersonen 
(WBTR) in werking getreden. 
Verenigingen, stichtingen en 
coöperaties moeten aan deze 
wetgeving voor zorgvuldig 
bestuur voldoen. 

Volgens de WBTR moet o.a. 
worden vastgelegd: 

• het omgaan met kwesties die 
financiële gevolgen hebben 
voor de organisatie; 

• de wijze van besluitvorming 
als bestuur niet compleet is;  

• de handelwijze voor als er 
tegenstrijdige belangen ont-
staan tussen een bestuurslid 
en de organisatie. 

Het bestuur heeft inmiddels een 
stappenplan opgesteld waarbij 
in kaart is gebracht wat er moet 
gebeuren om de statuten van de 
Coöperatie aan te passen aan de 
eisen vanuit de WBTR. De 
statuten dienen te zijn 
aangepast vóór 1 januari 2026. 

Bestuurszaken  

Per 30 juni jl. heeft bestuurslid 
Jack Farla zijn bestuurslidmaat-
schap bij de Coöperatie opge-
zegd. Jack verzorgt nog wel de 
site Oudereninregie.nl en blijft 
als adviseur betrokken bij de 
Stichting OIR. Wij danken Jack 
voor zijn inzet en betrokken-
heid.  
Voor nu zijn we op zoek naar 
een nieuw bestuurslid! 
Vooruitlopend op de algemene 
ledenvergadering van oktober 
a.s., kunt u zich hiervoor melden 
op info@oudereninregie.nl   

Financiën 

Na controle van de kascontrole 
commissie heeft het bestuur - 
op advies van deze commissie – 
decharge verleend aan de 
penningmeester.  

 

We wensen iedereen 
een fijne zomer toe!  

 

Interessante publicaties  

Monitor Ouderenhuisvesting  

Op 22 januari jl. presenteerde 
het ministerie van BZK de 
Monitor Ouderenhuisvesting 
2020.  Deze bestaat uit een 

mailto:info@oudereninregie.nl?subject=Kandidaat%20bestuurslid
https://www.beteroud.nl/beteroud/media/documents/monitor-ouderenhuisvesting-2020.pdf
https://www.beteroud.nl/beteroud/media/documents/monitor-ouderenhuisvesting-2020.pdf
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rapport en een openbare 
databank 55plus.datawonen.nl.  
De Monitor bevat (lokale) infor-
matie over de woonsituatie van 
ouderen, de ondernomen ver-
huizingen en het huidige en 
toekomstige aantal ouderen 
met een fysieke beperking. 

De online databank van deze 
Monitor bevat cijfers op het 
niveau van regio’s en 
gemeenten. Deze gegevens 
kunnen gemeenten, woningcor-
poraties, zorgorganisaties en 
andere stakeholders helpen bij 
het maken van woonzorgvisies, 
prestatieafspraken en concrete 
plannen voor ouderenwoningen 
en woningaanpassingen.  

De Monitor Ouderenhuisvesting 
is dit jaar voor het eerst 
uitgegeven. Daarin is aandacht 
besteed aan de woonsituatie 
van ouderen met een fysieke 
beperking en de woningen die 
voor deze groep geschikt zijn.  

Naast de groep met een fysieke 
beperking is er een woon(zorg)-
opgave voor ouderen die graag 
in een geclusterde woonvorm 
willen wonen. De monitor 
geclusterde woonvormen voor 
ouderen bestaat uit een 
overzicht van het aanbod, 
voornamelijk aangeleverd door 
gemeenten, woningcorporaties 
en burgerinitiatieven. De 
nieuwe monitor (2020) is bijna 
gereed. Het aantal gemeenten 

dat deze monitor bestrijkt is 
gestegen van 66% in 2019 tot 
83% aan het einde van 2020. 
Het aantal geïnventariseerde 
woonlocaties is gestegen van 
1.903 naar 2.524, met een 
stijging van het aantal woon-
eenheden van 91.467 verdeeld 
over 235 gemeenten naar 
120.106 in 295 gemeenten.  

Raad van Ouderen adviseert 
informateur 

In een brief de informateur   
adviseert de Raad van Ouderen, 
het nieuwe kabinet om een 
Meerjarenplan ouderenhuisves-
ting en een Plan houdbare zorg 
op te stellen.  

Meerjarenplan huisvesting: 

• het bouwen van levensloop-
bestendige woningen in zo-
wel de koop- als huursector;  

• meer geclusterd en gemeen-
schappelijk wonen om 
wonen en zorg thuis te 
kunnen combineren;  

• een programma voor wo-
ningaanpassing in bestaande 
wijken en dorpen 

• een ouderenvriendelijke om-
geving: toegankelijk, veilig, 
met ontmoetingsruimten, 
voorzieningen voor dagelijk-
se levensbehoeften, eerste-
lijnszorg, thuiszorg en open-
baar vervoer. 

Het plan houdbare ouderenzorg 
is erop gericht bij te dragen aan 

persoonsgerichte en geïnte-
greerde zorg aan ouderen en 
het werkplezier van profes-
sionals. Goede afstemming en 
samenwerking tussen de 
systemen in zorg en welzijn zijn 
daarvoor nodig. Regionale regie 
voering, in samenspraak met 
ouderen, is hiervoor nodig. 
Overige bouwstenen in het plan 
zijn: preventie, wijkgerichte 
ouderenzorg, het realiseren van 
woon-zorgcomplexen en een 
strakke verpleeghuisplanning 
met oog voor nieuw vormen van 
verpleeghuiszorg.   

Maatschappelijke dialoog 
Ouder worden 

Het resultaat van de Maat-
schappelijke dialoog Ouder 
worden die heeft plaats-
gevonden op basis van de in 
februari 2021 uitgegeven 
Dialoognota Ouder worden 
2020-2040 (DNO), is na 
veldraadpleging aangeboden 
aan de Tweede Kamer. De 
aangepaste versie en de 
aanbevelingen zijn te lezen op  
waardigheidentrots.nl/ouderw
orden2040/.  In de Dialoognota  
staat de vraag centraal hoe – 
met de toenemende vergrijzing 
- de kwaliteit, toegankelijkheid 
en betaalbaarheid van de 
ouderenzorg ook voor toekom-
stige generaties kan worden 
geborgd.  

 

https://55plus.datawonen.nl/dashboard/dashboard/ouderenhuisvesting/
https://www.monitorgeclusterdwonen.nl/
https://www.monitorgeclusterdwonen.nl/
https://www.monitorgeclusterdwonen.nl/
https://www.beteroud.nl/raad-van-ouderen
https://www.beteroud.nl/beteroud/media/documents/Brief-Raad-van-Ouderen-aan-de-informateur-april-2021.pdf
https://www.beteroud.nl/beteroud/media/documents/Brief-Raad-van-Ouderen-aan-de-informateur-april-2021.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2021/04/Dialoognota-Ouder-worden-2020-2040.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2021/04/Dialoognota-Ouder-worden-2020-2040.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/ouderworden2040/
https://www.waardigheidentrots.nl/ouderworden2040/

