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Redactioneel 

In deze 4de nieuwsbrief in 2021 
van de Coöperatie Ouderen in 
Regie, kunnen we 2 hoopvolle 
ontwikkelingen melden. Zo is op 
20 juli jl. de beleidsnotitie SOWiB 
door de gemeenteraad vastge-
steld en gaat ons project Senio-
renvervoer binnenkort van start. 
Over beide leest u meer in deze 
nieuwsbrief. Daarnaast is er een 
verslag van de werkgroep Wonen 
en van de ZorgSamenBuurt Oost. 
Onze vraag om in elke nieuws-
brief een ‘visie van een Coöpera-
tie lid’ te kunnen publiceren, 
heeft nog geen gehoor gekregen. 
Wel kregen we van een coöpera-
tie lid een tip over het promotie-
onderzoek No place like home 
over de verhuisbereidheid van 
ouderen. In de rubriek ‘interes-
sante publicaties’ leest u daar 
meer over. Met een bijdrage van 
StandBy Thuiszorg brengen we 
opnieuw een organisatie in het 
domein wonen, zorg en welzijn 
onder uw aandacht. En onder 
Coöperatiezaken kondigen we al-
vast onze ledenvergadering op 11 
november a.s. aan 

SOWiB / gemeenteraad 

Beleidsnotitie Samen Ouder 
Worden in Boxtel vastgesteld. 
De Gemeenteraad van Boxtel 
heeft op 20 juli jl. met algehele 
stemmen de Beleidsnotitie 
Samen Ouder worden in Boxtel 

vastgesteld. De raadsleden 
waren er zeer positief over. 
De notitie is als dynamisch en 
richtinggevend document 
vastgesteld. Dynamisch om-
dat er in de toekomst zeker 
nog aanpassingen nodig zul-
len zijn vanwege de vele ont-
wikkelingen in dit gebied.  

Op initiatief van enkele partij-
en is door de gemeenteraad 
een motie aangenomen die 
het College van B&W de 
opdracht geeft om € 100.000, 
- in de begroting voor 2022 en 
volgende jaren vrij te maken 
voor de aanstelling van een 
coördinator. Deze zal het 
ouderenbeleid zowel intern 
bij de gemeente als extern 
met de samenwerkende par-
tijen gaan coördineren.  

Prioriteiten uit de beleids-
notitie, kunnen wat betreft  
het merendeel van de raads-
leden het best in overleg met 
werkgroep SOWiB worden 
bepaald.  

Wel heeft de gemeenteraad 
een aantal punten expliciet 
genoemd zoals meer bouwen 
voor ouderen; aanpassen van 
de bestaande woningvoor-
raad; ontwikkelen van een 
WoonZorgvisie; meer wijkge-
richt werken en het opzetten 
van “hartjes in de wijk” en 
extra aandacht voor de be-
vordering van gezondheid en 
vitaliteit van ouderen.

COÖPERATIE OUDEREN IN 
REGIE U.A. 
Redactie nieuwsbrief  
Palestrinastraat 19  
5283 HT Boxtel   

E-mail: 
info@oudereninregie.nl  

Welkom  
• Voor u ligt de zevende nieuwsbrief van 

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

inleveren vóór 15 december 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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Vervolg SOWiB/ gemeenteraad 

Het is evident dat zowel de KBO als de Coöperatie 
Ouderen in Regie nauw betrokken gaan worden bij 
de uitvoering van de ouderenagenda. 

Ad van dan Brand,  
Lid werkgroep SOWiB 

Seniorenvervoer Boxtel 

Sinds de vorige uitgave van onze 
Nieuwsbrief is er veel gebeurd 
bij Stichting Seniorenvervoer en 
vooral veel goede dingen.  Het 
werven van de nodige vrij-
willigers is boven verwachting 
goed verlopen o.a. door in korte 
tijd regelmatig advertenties in 
de lokale weekbladen te plaat-
sen. En in diezelfde periode een 
aantal interviews over onze Stichting.  

De vraag aan de eerste vrijwilligers om ook binnen 
hun eigen netwerk te polsen naar geschikte kandi-
daten die belangstelling zouden hebben om bij ons 
vrijwilliger te worden, bleek een gouden greep! 
Inmiddels beschikken we over een 37-tal vrijwilli-
gers verdeeld over een groep planners en een groep 
chauffeurs. Daarna kon pas de volgende stap gezet 
worden, want bij onvoldoende vrijwilligers zouden 
we het hele project alsnog moeten afblazen. Daarna 
kon tot de aankoop besloten worden van een 
elektrische KIA e-soul. Alvorens tot definitieve 
aankoop over te gaan hebben we een tweetal 
verschillende soorten KIA’s  in de praktijk kunnen 
uittesten. Voor deze testen hadden we o.a. twee 
hoogbejaarde dames met rollator uitgenodigd die 
fungeerden als officiële testpersonen. Beide dames 
gingen als ‘professionals’ te werk: zoals vele keren 
in- en uitstappen, het zitcomfort testen en onder-
zoeken of er voldoende beenruimte was en berg-
ruimte voor de beide rollators. Daarbij hoorden ook 
een aantal proefritjes. Zowel de geschreven pers als 
TV Dommelland waren hierbij aanwezig. 

Andere zaken die zijn geregeld in de afgelopen peri-
ode zijn o.a. 

• Een eigen kantoorruimte. Vanaf de startfase was 
gemeenschapshuis de Rots erg enthousiast en 
betrokken over het project en hebben zij hun 

bijdrage geleverd in het meedenken naar 
oplossingen voor mogelijke problemen. Zij heb-
ben ons een eigen kantoorruimte beschikbaar 
gesteld alsook een eigen vaste parkeerplaats 
voorzien van camerabewaking. De hiervoor be-
nodigde laadpaal wordt ons door firma ECOTAP 
geschonken, waarvoor we zelf nog wel de 
benodigde (hoge) aansluitingskosten betalen. 

• Donderdag 9 sept. jl. is er een Informatiemiddag 
gehouden voor alle vrijwilligers. Na een woord 
van welkom was er aansluitend een power point 
presentatie met toelichting. Met daarna   gele-
genheid tot het stellen van vragen. Na het offici-
ële gedeelte volgde een informeel gedeelte 
waarbij de vrijwilligers onder het genot van een 
hapje en drankje nader kennis konden maken 
met elkaar. Dan blijkt Boxtel toch echt een dorp, 
want het was veelal ons kent ons. Aan het einde 
van deze succesvolle bijeenkomst concludeerde 
ik voor mijzelf dat we toch maar boffen met deze 
groep fijne en vooral gemotiveerde vrijwilligers. 

• De KIA moet uiterlijk 30 september a.s. kenteken 
geregistreerd staan en komt op dezelfde datum 
naar Boxtel.  

• Het was een moeilijk te maken match betreft de 
beschikbaarheid op donderdagmiddag van de 
grote zaal van de Rots versus de agenda van 
wethouder Wim van der Zande, die de officiële 
opening gaat verrichten. Uiteindelijk zijn we op 
donderdagmiddag 4 november a.s. uitgekomen.   

• Om de KIA niet een volle maand nutteloos te 
laten staan, willen we de periode vanaf half 
oktober a.s. tot de officiële openingsdatum 
benutten als testperiode, waarin al 
mondjesmaat verzoeken voor vervoer kunnen 
worden ingediend.  

• Tijdens deze testperiode kan ook worden 
vastgesteld of de verschillende werkprotocollen 
in de praktijk ook echt werken zoals bedoeld dan 
wel bijgesteld moeten worden. Tevens kan 
vastgesteld worden of de gereden afstanden 
matchen met de ingeschatte rijtijden, etc. 

• De groep planners volgt op dit moment een 
training waarin zij uitleg krijgen en kunnen 
oefenen met de uitleg van de vrij complexe 
software met veel functionaliteiten. We hebben 
gekozen voor deze uitgebreide software omdat 
deze ook gebruikt wordt door Senioren bus 
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Vught en Senioren bus Den Bosch. Door hen is 
het medegebruik van hun software ons koste-
loos aangeboden. Het laten ontwikkelen van een 
eigen software pakket zou al gauw tussen de € 
10.000.- en € 15.000.- kosten en deze middelen 
hebben we niet. 

• In november 2019 hadden we een eerste 
oriënterend gesprek over het opzetten van 
seniorenvervoer met een bestuurslid van de 
Senioren bus Vught. Vanaf de beginfase zijn zij 
altijd erg behulpzaam geweest zowel in het 
meedenken en het oplossen van vragen als in de 
bereidheid om hun documenten met ons te 
delen. Dit geldt in een wat latere periode 
eveneens voor de Senioren bus Den Bosch. Daar 
zij wij hen beiden erg erkentelijk voor. 

In de volgende Nieuwsbrief hoop ik u meer te 
kunnen vertellen over hoe de beginperiode na de 
start van het seniorenvervoer is verlopen. Tot dan. 

Kees de Waal, 

Voorzitter Coöperatie OIR &  
Voorzitter Stichting Seniorenvervoer Boxtel 

 ZorgSamenBuurtOost  

ZSBO (ZorgSamenBuurtOost) beleeft 
eerste lustrum 

ZorgSamenBuurtOost bestaat bijna vijf jaar. Deze 
telefonische hulpdienst (06 30 22 34 24) voor Boxtel 
Oost, opgericht in oktober 2016, is bijna aan haar 
eerste lustrum toe. Ondanks het aantal jaren heeft 
deze dienst nog geen grote bekendheid in de wijk.  

De dienst is bedoeld voor eenieder die kortstondige, 
vaak eenmalige, hulp nodig heeft waar soms wat 
haast bij is. Te denken valt aan het ophangen van 
gordijnroedes, vervangen van lampen en dergelijke 
kleine huishoudelijke klussen. Ook hulp bij bood-
schappen of de vraag naar aanspraak valt daar-
onder. Tevens verlenen wij vervoer en/of onder-
steuning bij dokters- en ziekenhuisafspraken, als 
andere vaste mensen niet beschikbaar zijn. 

We nemen echter niet de plaats van reguliere 
hulpverleners in. Het gaat om incidentele hulp. 

Ook organiseren we koffieocht-
enden in de Rots en wel op de 
eerste dinsdag van de maand en 
twee weken daarna op de don-
derdag van 10.00 tot 12.00 uur. 

De kosten zijn €1,00 en het tweede bakje is gratis. 
Voor dit jaar staan de volgende data gepland: 5 en 
21 oktober, 2 november, 7 en 23 december. 

Verder is er de mogelijkheid om deel te nemen aan 
de tweewekelijkse fietstochten van 30 kilometer 
met tussentijdse stop voor koffie of thee met 
eventueel wat erbij. Deze ritten zijn gepland op 14 
en 28 oktober, 11 en 25 november en 9 en 23 
december. Aanmelden is niet verplicht en we 
vertrekken steeds om precies half 10 vanaf Puccini-
straat 53 aan de zijpoort. Onze gemiddelde snelheid 
is ca. 18 km per uur. Er zijn ook mensen zonder 
elektrische ondersteuning in deze groep. Contact-
persoon voor deze ritten is Henk Spooren,  
tel: 0644460613. 
De hoofdzaak ligt echter bij de telefonische hulpver-
lening. 

Namens ZorgSamenBuurt Oost, 
Ans van den Brand 



Pagina 4 Jaargang 2 nummer 4 

Werkgroep Wonen 

De Werkgroep Wonen is voortdurend - ook achter 
de schermen - in overleg met projectontwikkelaars, 
grondeigenaren, vastgoed eigenaren en investeer-
ders om waar kansen en mogelijkheden liggen, deze 
ook te benutten. Er is ook regelmatig afstemming 
met adviesbureaus zoals Droomwonen en met ont-
wikkelaar maatschappelijk vastgoed Zenzo. (ontwik-
kelaar van het Kloosterkwartier in Veghel). 

De Werkgroep Wonen was tot nu toe wisselend van 
samenstelling. De Coöperatie beraadt zich op een 
vaste kern werkgroep leden die op basis van 
deskundigheid en beschikbaarheid een permanente 
groep gaat worden. 

De Werkgroep heeft in verband met het project 
Moorwijk overleg gehad met projectontwikkelaar 
Janssen de Jong die door de eigenaar van het 
potentiële bouwperceel is ingeschakeld. De ontwik-
kelaar en de architect hebben een concept 
verkaveling gemaakt waarbij ook een zgn. 
‘Knarrenhof’ is opgenomen. Het betreft een deel 
van het plan waar 24 aaneengesloten kleine 
woningen voorzien zijn. Dit aantal en de vormgeving 
inclusief de grootte is onderwerp van gesprek 
geweest. 

De vertegenwoordiging van de Coöperatie heeft er 
bij de ontwikkelaar op aangedrongen dit aantal 
terug te brengen naar maximaal 14 wooneenheden 
met daarbij een centrale ontmoetingsruimte. Daar-
naast heeft de delegatie ook gevraagd of er 
mogelijkheden zijn dit gedeelte van het plan in CPO 
(Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) uit te 
gaan voeren. Of deze suggestie worden overgeno-
men is nog niet bekend. 

Wethouder Wim van der Zanden dringt er bij de ont-
wikkelaar op aan dat Ouderen in Regie serieus geno-
men wordt. Wellicht heeft dat effect. 

De omstandigheden in Boxtel zijn voor wat betreft 
bouwen en wonen – in het bijzonder voor ouderen-
huisvesting - niet rooskleurig.   

Het grote tekort aan ambtenaren dat qua kennis en 
inzet in staat is bouwplannen te beoordelen is al een 
tijdlang een grote beperking voor het vlot trekken 
van bouwplannen. Ook onze ideeën en concepten 

zijn in het verleden daardoor, en door bestuurlijke 
desinteresse, niet levensvatbaar gebleken. 

Met het nieuwe College is er wel een wil om meer 
vaart te maken met bouwen, ook voor ouderen, 
maar ook zij worden geconfronteerd met een 
chronisch tekort aan ambtelijke inzet en kennis van 
zaken. Een verschil met het vorige College is dat nu 
wethouders Van der Zanden en Van Laarhoven 
toegeven dat ze met grote capaciteitsproblemen 
zitten en daardoor een schifting moeten gaan 
maken in de ( 80 !) plannen die zijn aangeboden. 
Voor ouderen, en voor de Coöperatie, is het nu zaak 
daar waar het kansrijk is, zich sterk te maken voor 
het beïnvloeden van bestaande bouwplannen en te 
zoeken naar kansen in bestaande panden. Als 
ouderen niet meer, of slechts zeer beperkt, kunnen 
doorstromen, wordt het de hoogste prioriteit om 
"Langer Thuis" te faciliteren. We moeten nu roeien 
met de riemen die we hebben en bijvoorbeeld extra 
inzetten op Hartjes in de Wijk waar ouderen elkaar 
kunnen ontmoeten, terecht kunnen voor advies en 
ondersteuning en eventueel gezamenlijk eten. 

Ad van den Brand, 
Werkgroep Wonen Coöperatie OIR 
 

Coöperatiezaken 

Het ledenbestand blijft op 60 leden staan. We 
hopen dat nu de corona-maatregelen afnemen we 
kans zien om het ledenbestand uit te breiden. 

 

We doen als coöperatie ook dit jaar weer mee met 
de Rabo Clubsupportactie en daarom willen wij u 
graag vragen als u bij de Rabobank bankiert om te 
stemmen voor de Coöperatie Ouderen in Regie en 
voor de Stichting Seniorenvervoer. 

https://www.droomwonenbrabant.nl/
https://www.zenzo-mv.nl/
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Ledenvergadering   

Graag nodigen we u uit voor de ledenvergadering 
van de Coöperatie Ouderen in Regie  

• 11 november a.s. van 19.30 tot 22.30 uur  

• Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, 
Boxtel. 

Hierin blikken we terug en praten we elkaar bij over 
de voorbije periode en bepalen we met elkaar waar 
we ons de komende periode op gaan richten. 

We brengen kort verslag uit over de telefonische 
ledenenquête en staan stil bij de volgende thema’s:   

• Stichting Seniorenvervoer als initiatief van de 
Coöperatie door Kees de Waal.  

• Vanuit de Werkgroep Wonen geeft Ad van den 
Brand een overzicht van lopende projecten en 
mogelijkheden (o.a. CPO). 

• Toelichting op ‘Hartjes in de Wijk’ door Jac 
Nouwens als aanloop naar het thema ‘wijkzorg-
voorziening’. 

Op basis van de presentaties gaan we met de leden 
in gesprek met de vraag waaraan behoefte is op het 
gebied van wonen; in hoeverre leden zich sterk 
willen maken voor een ‘wijkzorgvoorziening’ en 
welke projecten we als eerste willen oppakken. En 
daarbij ook de vraag welke leden zich hiervoor (en 
ook voor andere activiteiten van de Coöperatie) 
melden.  

We willen ook overgaan tot de verkiezing van een 
nieuw bestuur en het samenstellen van werkgroe-
pen voor diverse activiteiten.  

We sluiten af met een informele nabespreking met 
een hapje en een drankje.   

Iedereen wordt van harte uitgenodigd. 

Uw deelname aan de ledenvergadering is van groot 
belang om met elkaar te bepalen waar we ons als 
Coöperatie de komende periode op gaan richten én 
om onze stem naar buiten te laten horen! 

Chris D’havé, secretaris 
 

Interessante publicaties 

No place like home? is het promotie onderzoek van 
P.A. (Petra) de Jong, - verbonden aan de Universiteit 

van Groningen - naar de verhuisbereidheid en de 
woonvoorkeuren van ouderen.  

Het onderzoeksrapport brengt verslag uit over de 
resultaten m.b.t. de verhuismobiliteit en de woon-
voorkeuren van senioren. 

Verhuismobiliteit  

Met behulp van gegevens uit het WoonOnderzoek 
(WoON) van 2006 tot 2012 zijn de interregionale 
verhuisbewegingen naar leeftijd geanalyseerd. 
Daarbij is eveneens onderzoek gedaan naar de 
factoren die van invloed kunnen zijn op over-
wegingen van ouderen om te verhuizen. 
Dat de verhuismobiliteit afneemt met de leeftijd is 
al langer bekend. Met name rond de pensioen-
leeftijd en vaak onder invloed van veranderingen in 
de gezinssituatie zijn senioren eerder bereid een 
andere woning te zoeken. Van grote invloed op de 
verhuisbereidheid van ouderen blijkt in positieve zin 
(het vinden van) een geschikte woning en in 
negatieve zin een achteruitgaande leefomgeving. 
Uit het onderzoek blijkt dat onlangs verhuisde 
ouderen meer geneigd waren om in een huis te 
wonen dat ‘geschikt voor hun leeftijd’ wordt geacht. 
Daarbij gaat het om seniorenwoningen, apparte-
menten, toegankelijke woningen en woningen 
zonder tuin. De resultaten tonen verder aan dat 
ouderen vaker zijn verhuisd naar niet-verstedelijkte 
gemeenten en naar wijken met weinig overlast, een 
hoge mate van cohesie en voldoende voorzienin-
gen. 

Woonvoorkeuren  

Om inzicht te krijgen in woonvoorkeuren is een 
keuze-experiment opgezet waarin woonvoorkeuren 
werden geanalyseerd aan de hand van alternatieven 
voor de huidige woonsituatie. Ouderen uit de 
onderzoeksgroep kregen daarbij naast de huidige 
woning, een tweetal alternatieven voorgelegd die 
voldoen aan het predicaat ‘geschikt voor ouderen’. 
Daarbij lieten de resultaten zien dat wanneer 
ouderen een keuze kregen (zij het een hypo-
thetische), de overgrote meerderheid van de 
respondenten de voorkeur gaf aan (het continueren 
van) de huidige woonsituatie. Met als conclusie dat 
de immobiliteit van Nederlandse ouderen vooral 
wordt ingegeven door vrije wil en niet zozeer door 
het ontbreken van alternatieve woningen.  
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Tegelijk kon - op basis van de voorkeur die ouderen 
uitspreken over diverse kenmerken van de woning -  
worden vastgesteld dat ouderen ‘leeftijds-
vriendelijke’ woningen prefereren. Dit blijkt uit de 
positieve waardering voor appartementen, 
woningen waarbij de primaire ruimtes (woonkamer, 
keuken, badkamer en tenminste één slaapkamer) 
zich dezelfde verdieping bevinden, en woningen 
met een lift. Dan blijkt de eigen woning niet per 
definitie ‘een geschikte woning’. Voor wat betreft 
de leefomgeving tonen de resultaten aan dat 
ouderen niet willen wonen in een buurt aan de rand 
van een stad. Dit komt tot uiting in de wens om 
voorzieningen, zoals dagelijkse voorzieningen, zorg-
voorzieningen en openbaar vervoer, in de nabijheid 
van de woning te hebben en de voorkeur voor in een 
gemêleerde wijk met een mix van eenpersoonshuis-
houdens, gezinnen en ouderen. 

Diversiteit  

Op de verhuismobiliteit en de woonkeuze zijn zowel 
leeftijd als leefstijl van invloed. Zo blijkt de voorkeur 
om de huidige woonsituatie te continueren sterker 
bij de leeftijdsgroep van 65-74 jaar dan bij de 
leeftijdsgroep van 55-64 jaar. Ouderen in de 
leeftijdsgroep 55-64 jaar blijken een voorkeur te 
hebben voor koopwoningen, terwijl de oudere 
groep een sterkere voorkeur heeft voor 
huurwoningen.   
Om de invloed van leefstijl te onderzoeken is 
uitgegaan van vijf categorieën ouderen met (min of 
meer) dezelfde standpunten, motivaties en 
attitudes hadden met betrekking tot huisvesting. 
Met    voorkeuren variërend van (huur-)apparte-
menten in een gemêleerde wijk met een mix van 
eenpersoonshuishoudens, gezinnen en ouderen, tot 
een sterke voorkeur voor koopwoningen in wijken 
met overwegend andere koopwoningen. Zo kon 
worden vastgesteld dat in een buurt wonen met 
alleen leeftijdsgenoten, niet door alle categorieën 
als positief wordt gewaardeerd. En ook dat sommige 
categorieën niet per se de voorkeur gaven aan een 
kleinere woning, zoals vaak wordt aangenomen in 
literatuur en beleid. 

Een verklaring voor de geringe verhuismobiliteit van 
ouderen kan zijn dat ouderen meer oog hebben 
voor wat ze te verliezen hebben dan voor wat ze 
zouden kunnen krijgen.   

Beleidskeuzes  

Het proefschrift toont aan dat een overgrote 
meerderheid van de ouderen ervoor kiest om 'op 
hun plek te blijven'. Daarbij zou ook de wens om 
‘langer zelfstandig te wonen’, in een vertrouwde 
omgeving, met vertrouwde contacten een rol 
spelen. Ook vanuit het beleid wordt ‘langer 
zelfstandig wonen’ aangemoedigd, eveneens vanuit 
de gedachte dat oud worden in een vertrouwde en 
voorspelbare omgeving hun sociale, emotionele en 
instrumentele behoeften ondersteunt.  
Toch worden – ook in dit proefschrift - vraagtekens 
geplaatst bij de geschiktheid van de bestaande 
woonsituatie om lang(er) zelfstandig thuis te 
wonen. Een belangrijke aanbeveling voor toekom-
stig onderzoek is dan ook een heroriëntatie op 
langer zelfstandig wonen op de juiste plek. Dit kan 
een verhuizing inhouden, terwijl men toch in 
dezelfde buurt, stad of algemeen gebied blijft. Deze 
ruimere definitie stelt ouderen in staat om te 
verhuizen naar een verscheidenheid aan woon-
vormen die beter past bij hun behoeften, terwijl ze 
toch een gevoel van vertrouwdheid behouden. Wat 
beleid betreft, vereist het ondersteunen van ouder 
worden in een vertrouwde omgeving dat 
aanvullende woonopties worden geboden in de 
nabijheid van waar ouderen al wonen. 

Een eenvormig woningaanbod voor ouderen 
voorziet niet (altijd) in de woningbehoefte van deze 
groep. Om ouderen te ‘verleiden’ om te verhuizen is 
kennis over de heterogeniteit van woonvoorkeuren 
bij ouderen cruciaal. Dit proefschrift toont duidelijk 
aan dat dé oudere niet bestaat en dat woonwensen 
(en - behoeften) van ouderen aanzienlijk uiteen-
lopen. In plaats van generieke woonoplossingen 
voor ouderen zou het beleid er meer op gericht 
moeten zijn met ouderen in gesprek te gaan. Daarbij 
kunnen de diverse voorkeuren en eisen van ouderen 
kunnen helpen het beleid voor (passende) huis-
vesting gezamenlijk te formuleren. Een aanbeveling 
hierbij is om hiermee al in een vroegtijdig stadium 
te beginnen. Hierdoor zullen ouderen beter 
voorbereid en geïnformeerd zijn, wat hen kan 
helpen om controle te houden over hun situatie en 
het verhuisproces.  
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In het NOS interview ‘meer nodig dan standaard flatje’ 
van 8 september jl. gaat de onderzoeker Petra de Jong 
nader in op deze aanbevelingen. 

Platform 31,  Doorstroming stimuleren van 

senioren op de woningmarkt. Tien 

praktijkvoorbeelden. 

Van senioren wordt verwacht dat zij langer 
zelfstandig thuis wonen. Niet elke woning is 
hiervoor geschikt. Vaak passen senioren hun huidige 
woning aan zodat zij er kunnen blijven wonen. Een 
alternatief is verhuizen naar een geschikte woning 
én woonomgeving. 

 

Om meer zicht te krijgen op de wijze waarop 
doorstroming kan worden gestimuleerd, voerde 
Platform31 in de tweede helft van 2020 een 
QuickScan uit. Met als centrale vraag op welke wijze   
gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen 
senioren, in zowel de sociale huur- als de 
koopsector, kunnen stimuleren of ondersteunen om 
door te stromen naar een woning die geschikt is om 
langer thuis te kunnen wonen.  

 

In de factsheet Beter benutten bestaande woning-
bouw beschrijft Platform 31 een aantal alternatie-
ven om de bestaande woningvoorraad effectiever te 
gebruiken als antwoord op het woningtekort. De 
factsheet bevat de belangrijkste bevindingen en 
oplossingen voor zowel de korte als lange termijn, 
o.a. ‘Kijk niet alleen naar extra nieuwbouw, maar 
gebruik beter wat er al staat’. 

 

TASKFORCE WONEN EN ZORG 
Manifest Brabantse samenwerking  
Onlangs ondertekenden 22 Brabantse organisaties op 

het gebied van zorg, welzijn en wonen het Manifest 

Ondersteuning en Zorg in de Wijk. Hierin vragen zij 

aandacht voor de totstandkoming van 

ondersteuning en zorg voor kwetsbare mensen in 

de wijk. Onder andere door meer samenwerking en 

ontschotting. Het manifest werd - vooruitlopend op 

de gemeenteraadsverkiezingen in maart a.s., 

aangeboden aan Colleges van B&W en 

gemeenteraadsleden. 

Ook al zijn er in de gemeente Boxtel op korte termijn 

geen gemeenteraadsverkiezingen gepland, ook voor 

Boxtelse organisaties en gemeenteraadsleden kan het 

de nodige inspiratie bieden.   

 

Ontmoetingsruimten voor ouderen  

 
De Rijksoverheid stelt subsidie beschikbaar voor de 
bouw van ontmoetingsruimten voor ouderen. Dit 
geldt zowel voor nieuwbouw als in bestaande bouw. 
De regeling zal openstaan voor zowel woningcorpo-
raties, marktpartijen als zorgaanbieders.     

De regeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisves-
ting wordt naar verwachting op 1 december 2021 
opengesteld. 
 

ZORGSAAMWONEN 
ZorgSaamWonen is het landelijke platform voor de 

maatschappelijke opgaven op het gebied van 

wonen, zorg en welzijn. 

 

https://nos.nl/artikel/2396984-meer-nodig-dan-standaardflatje-om-ouderen-uit-te-groot-huis-te-krijgen
http://www.platform31.nl/bijlages/yD1HfKOH3iRWyeh0ZHzfvvaCycmWy383CnprzfLGAVQ
http://www.platform31.nl/bijlages/yD1HfKOH3iRWyeh0ZHzfvvaCycmWy383CnprzfLGAVQ
https://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/159/22/Factsheet_Beter_benutten_bestaande_woningbouw-1625133977.pdf
https://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/159/22/Factsheet_Beter_benutten_bestaande_woningbouw-1625133977.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e16f2de2fdb286650cba172/60fa81501a955f139fbcc53c_Manifest_ondersteuning%20en%20zorg%20in%20de%20wijk.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e16f2de2fdb286650cba172/60fa81501a955f139fbcc53c_Manifest_ondersteuning%20en%20zorg%20in%20de%20wijk.pdf
https://www.taskforcewonenzorg.nl/nieuws/krachtig-manifest-brabantse-samenwerking
https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/regeling-ontmoetingsruimten-in-ouderenhuisvesting
https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/regeling-ontmoetingsruimten-in-ouderenhuisvesting
https://www.zorgsaamwonen.nl/
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Seminar Eenzaamheid en Wonen 
Op het Seminar Eenzaamheid en Wonen dat 
plaatsvindt op maandagmiddag 4 oktober a.s., 
tijdens de landelijke week tegen eenzaamheid, 
wordt de winnaar van de ZorgSaamWonen Award 
bekend gemaakt. Het seminar vindt plaats in het 
Kloosterkwartier Veghel. Een mooi voorbeeld van 
ontmoeting, wonen, participatie en 
gemeenschapszin. Voorafgaand aan het seminar 
kunt u deelnemen aan een rondleiding. 
 

Chris D'havé, 

Secretaris 

 

Standby thuiszorg 

Zorgen dat u uzelf kunt blijven 

Bij Standby thuiszorg zorgen wij er al sinds 1999 
voor dat u zelf de regie behoudt over de manier 
waarop u thuis blijft wonen. Het ‘one size fits all’ 
principe is al sinds oudsher aanwezig bij de reguliere 
thuiszorg. Wij van Standby thuiszorg geloven daar 
niet in. Met een vast zorgteam aan zorgverleners 
bieden wij ondersteuning en begeleiding bij dage-
lijkse taken. Daarnaast bieden wij ook verpleging en 
verzorging zoals dit gewenst is. Wij zijn namelijk 
gespecialiseerd in diverse zorgvragen vanaf 3 uur tot 
en met 24 uur per dag aaneengesloten. Hierbij kunt 
u denken aan zorg bij dementie, een chronische 
ziekte of terminale/palliatieve zorg.  

Samen met u denken wij graag na over een 
oplossing, zodat u óf uw familieleden hierin volledig 
ontzorgd worden. Bent u nieuwsgierig wat wij 
allemaal doen en wilt u graag een keer contact? 
Kom dan gerust een keertje langs bij ons kantoor in 
Boxtel, stuur een mailtje of bel ons. Wij zijn 
gevestigd aan de Kastanjelaan 6 in Boxtel.  

Dit zijn onze contactgegevens:  

Tel: 088 -01 80 200 
info@standbythuiszorg.nl  
www.standbythuiszorg.nl   
 

 

https://www.zorgsaamwonen.nl/agenda/seminar-eenzaamheid-en-wonen?utm_source=Zorgsaamwonen&utm_campaign=28d7fdd949-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_27_11_43_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_7c5a58c8e7-28d7fdd949-227585228
https://www.zorgsaamwonen.nl/artikel/genomineerden-zorgsaamwonen-award-bekend
https://www.kloosterkwartierveghel.nl/

