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• Wat 
 
Samen-/zelfredzaam blijven… 

 
Vitaal zelfstandig blijven zal voor veel ouderen dé uitdaging van hun toekomst worden. De meesten zullen dat alleen 
of met hun partners kunnen volbrengen. Met de dubbele vergrijzing zal ook in Boxtel het aantal mensen groeien dat 
daarin een helpende hand nodig heeft. 
Die helpende hand kan van een naaste zijn in de vorm van mantelzorg, maar ook de buurt waar men woont en 
elkaar helpt als dat nodig is. Uiteindelijk kan professionele zorg nodig zijn. Helpen kan heel praktisch zijn, een praatje 
als daar behoefte aan is of boodschappen doen. Maar ook de weg vinden naar of informatie over beschikbare 
hulpbronnen, bij de (digitale) overheid of de professionele zorgverleners.  
 
Ontwikkeling zorgbehoefte 
Met name in het versterken van de sociale gezondheid (verminderen van eenzaamheid, versterken van het sociale 
netwerk) zitten veel aangrijpingspunten om met kleinere vormen van ondersteuning zwaardere zorgvragen te 
voorkomen. Er wordt vaak gesproken over maatregelen die ervoor zorgen dat het gesprek over ouder worden 
eerder op gang komt, voordat concrete (zwaardere) zorgvragen zich aandienen. 1 
 
Tot voor kort werden de grenzen van samen-
/zelfredzaamheid vooral bepaald door het 
aanbod van de professionele zorgverleners. De 
verwachting was dat die zorg binnen 5 jaar 
zwaar onder druk zou komen te staan door de onbalans tussen de groeiende behoefte aan en de afnemende 
beschikbaarheid van zorgverleners. De coronapandemie heeft die onbalans al in 2021 evident gemaakt. 
Zorgorganisaties stellen dat het grote tekort aan professionele zorgverleners in wijkzorg en verzorgingshuizen nu al 
structureel en bovendien snel groeiend is. Conclusie: er ontstaat een groeiende kloof tussen zorgvraag en -aanbod.  
 
Daarbij komt de vaststelling uit de hulpverlening dat een te groot deel van de hulpverlening geïnitieerd is op 
gezondheidsproblemen maar in essentie vooral een contactbehoefte betreft. Zonder het label ‘client’ zou een 
lichtere ondersteuning ruimte bieden om meer mensen te helpen. Daarmee komt ook een transformatie tot stand 
van uitsluitend aanbodgerichte (dure) 2e-lijnszorg naar vraaggerichte (goedkopere) ondersteuning, zelfredzaamheid 
en ondersteuning vanuit de eigen sociale omgeving van Boxtelaren in combinatie met ondersteuning vanuit de 1e 
en/of 2e lijnszorg . Ook ontstaat als vanzelf een vorm van ‘vroegsignalering’ van hulpbehoeften in de eigen 
vertrouwde omgeving. Een labeling als ‘hulpbehoeftige’ of ‘cliënt’ kan daarmee lang worden voorkomen.  
Er is behoefte aan een veilige en vertrouwde omgeving, waardoor de ouderen bereid zijn deel te nemen en zich 
durven open te stellen. Ook geeft het ouderen beter zicht op het lokale activiteitenaanbod en maken ze hier ook 
gebruik van. Verder vormen de activiteiten een ontmoetingsplek waar ouderen sociale contacten opbouwen.  
 
Verzorgenden en verplegenden uit de thuiszorg en seniorhulpen geven aan dat onder hun cliënten en contacten, 
persoonlijk contact de grootste behoefte is. Daarna volgen al snel de behoeften van zeer praktische hulp.  
Dat bevestigt de noodzaak dat informatie beschikbaar en goed toegankelijk moet zijn.   

 
1 Terugkoppeling uitkomsten week van de dialoog, dialoogmiddag en digitale raadpleging dialoognota  
2 Op basis van inzet 2020 in % per leeftijd 

Zorgbehoefte in Boxtel onder 2021 20302 2040 
60 - 74 jaar 240 250 240 
75 - 84 jaar 470 710 790 
85+ jaar 455 630 1025 

“ Met het ouder worden groeit de behoefte aan ondersteuning. Idealiter is die ondersteuning 
laagdrempelig, dichtbij huis beschikbaar en flexibel aan te passen aan de leefsituatie van de oudere. Een 
goede toegankelijkheid van lichte vormen van ondersteuning op verschillende levensgebieden – 
bijvoorbeeld wonen, financiën of de regie over het eigen leven – is vaak al genoeg om de 
zelfredzaamheid te verhogen en een beroep op complexere ondersteuning en huisartsenzorg te 
voorkomen.”       Pag 68 Dialoognota Ouder Worden 2020 – 2040, VWS febr 2021 
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Informatiebehoefte  

Er zijn nauwelijks onderzoeken en rapporten over ouderenzorg waarin niet de behoefte aan toegankelijkheid van 
informatie wordt genoemd. De ‘verschotting’ in en de complexheid van informatie over zorg maken deze moeilijk 
vindbaar en veroorzaken misinterpretatie. 
Grote winst kan gemaakt worden op het gebied van leefstijl en voeding omdat die in de vertrouwde buurt van 
ouderen beïnvloed kunnen worden.  
 

Positieve Gezondheid 
‘Een bredere kijk op gezondheid, die meer oplevert. Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de 
zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen 
oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op 
hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.’3 
 

Zes dimensies van Machteld Huber 4 
Deze brede invulling van gezondheid, is uitgewerkt in zes 
dimensies. Die zijn voortgekomen uit onderzoek naar wat 
mensen zelf verstaan onder gezondheid. Zij blijken niet 
alleen lichamelijke gezondheid belangrijk te vinden, maar 
bijvoorbeeld ook zingeving, meedoen en kwaliteit van 
leven. Het spinnenwebdiagram beschrijft de zes dimensies 
en bijbehorende aspecten. 
Het is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes 
dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan 
het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele 
en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo 
veel mogelijk eigen regie te voeren. Het helpt om inzicht 
te krijgen over situaties die verbeterd kunnen worden.  

 
Benaderingen als deze moeten een kans krijgen om in Boxtel praktijk te worden. Het past bij het ontlabelen als 
‘cliënt’ zoals hiervoor omschreven. 
 

 

  

 
3 https://www.iph.nl/positieve-gezondheid/wat-is-het/ 
4 Institute for Positive Health (iPH) https://www.iph.nl/positieve-gezondheid/wat-is-het/  

“Zij zien mensen ‘gepingpongd’ worden tussen de verschillende zorgloketten en vastlopen in de zorg. De 
gedachte achter het Juiste Loket was dat het een paar jaar na de decentralisatie zou kunnen worden 
opgeheven, maar het Juiste Loket stelt nu meer nodig te zijn dan ooit.”  

Nationale Ombudsman: Blijvende zorg sept 2020 

https://www.iph.nl/positieve-gezondheid/in-de-wetenschap/
https://www.iph.nl/positieve-gezondheid/in-de-wetenschap/
https://www.iph.nl/positieve-gezondheid/wat-is-het/
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• Waarom  
 
Cijfers van Boxtel 

 
Inwoners 
De gemeente Boxtel is een dorp met ongeveer 33.000 inwoners. 
Dat aantal zal in 2040 naar verwachting nauwelijks veranderen.  
De demografische samenstelling zal wel danig wijzigen. 
Met de hogere leeftijd groeit ook de kwetsbaarheid van 
mensen. Alleen zijn op de leeftijd van 75+ verhoogt het risico op 
eenzaamheid.  
 
Toegankelijkheid informatie 
De behoefte aan toegankelijke informatie is zeer groot. Die staat op gespannen voet met de ontwikkeling van het 
grote aantal informatiebronnen én de digitalisering ervan. Om die reden werd in maart 2019 al door CdT, KBO Boxtel 
en andere ouderenorganisaties stevig gepleit voor eenvoudige toegang tot informatiebronnen. Ouderen willen 
vooral een duidelijk aanspreekpunt (‘wie moet ik hebben’). 
 
Uit de Zorgmonitor 2020  komt het volgende zorgelijke beeld: 

 
Anno 2020 weet meer dan 50% van de geënquêteerde 65+’ers in Boxtel NIET waar relevante informatie te krijgen is.  
De afhankelijkheid van digitale middelen en vaardigheden speelt bij ouderen een grote rol. 
De veelheid van verschillend ondergebrachte beschikbare digitale bronnen genereert een paradoxale situatie. 
Antwoorden zijn onvindbaar. Laaggeletterdheid en anderstalig onder ouderen is daarin niet meegenomen.  
 
Ontwikkeling mantelzorg 
 Mantelzorg lijkt een vanzelfsprekende altijd aanwezige vorm van hulp te zijn. Studies tonen aan dat het aantal 
mensen dat mantelzorg kan verlenen sterk zal afnemen. De ‘jongere ouderen’ van 50-74 jaar zorgen informeel 
(mantelzorg) voor de oudste en meest kwetsbare ouderen van 85 jaar en ouder.  
 
 
 

 
5 Bron: 'De bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2020' (sept. 2020) 
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De impact van de toekomstige ontwikkeling van mantelzorg in Boxtel is groot:  
 
 
 
Ontbreken van voldoende passende woningen voor ouderen 
Boxtel is op dit moment niet in staat om de groeiende groep ouderen voldoende te faciliteren in hun (toekomstige) 
woon- en zorgbehoeften. Er gaapt een groot gat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis; het ontbreekt aan 
voldoende, aantrekkelijke en betaalbare tussenvormen. Het aanbod van geschikte geclusterde woningen is beperkt, 
bestaande woningen zijn dikwijls onvoldoende comfortabel, veilig en toegankelijk, en de aanwezigheid en 
bereikbaarheid van zorg- en welzijnsvoorzieningen is niet overal gegarandeerd.7  
Passend wonen betreft niet alleen de woning maar zeker ook de buurt waar men woont.  
 
Voorkomen dat escalatie optreedt 
Verantwoord langer thuis wonen gaat veel beter als thuis en/of in de directe omgeving zorg en aandacht kan worden 
verleend en dan gaat het niet alleen om professionele zorg, maar ook om informele zorg en preventie. Zonder een 
organische overgang van praktische hulp naar specialistische zorg, leert de praktijk dat mensen veel te laat een 
zorgvraag stellen en eigenlijk alleen met een escalatie geholpen kunnen worden. Een goede balans in het 
zorgaanbod vraagt veel van de betrokken vrijwilligers en professionals. 
 
Zagen we in het voorjaar 2019 (!) het aanbod vanuit ‘Hartjes in de Wijk’ nog als een goede aanvulling op de 
professionele hulp aan mensen, anno 2022 zien we dat het in toenemende mate een voorwaarde wordt. 
 

• Hoe  
 
Het groeipad 
Op 19 maart 2019 werd een eerste voorstel opgeleverd van wat KBO Boxtel en CdT Boxtel  beschreven als ‘hartjes in 
de wijk’. De ouderenorganisaties van Boxtel en burgemeester F. Natrop steunden het voorstel. 
 
De volgende componenten werden benoemd en breed gecommuniceerd: 

Wijkinformatie- en hulppunten  
Naar het model ‘huiskamer’ 
Binnen een passende actieradius voor oudere Boxtelaren 
Groeimodel in functie en doelgroep 

Warm contact 
Ontmoetingsplek 
Minimum ‘luisterend oor’ 
Aanspreekplaats deskundigen 
Onderlinge of deskundige helpende hand 

Ontwikkeling 
2019-2021 Omschrijven model ‘huiskamer’ 

Enkele bestaande locaties conform inrichten 
Opnemen in RO en/of Omgevingswet 

2025  Dekkend aantal 
Passende bemensing 
 

Dit denkraam is voortdurend getoetst aan (landelijke) inzichten en ontwikkelingen. Het was onderdeel van een 
informatiebijeenkomst van de gemeenteraad van Boxtel op … 

 
6 OOSR Regionale ontwikkelingen in het aantal potentiële helpers van ouderen, 1975-2040 maart 2018 
7 Taskforce Wonen & Zorg , werkplan 2020 

Berekende situatie Boxtel 2021 2040 
Verdeling mantelzorgers : verzorgden 6 14 : 1 4,8 : 1 
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Betrokken waren de directies van Zorggroep Elde-Maasduinen, Vivent, Joost en Contour de Twern. Het voorgestane 
model kan gezien worden als het resultaat van al deze bijeenkomsten en studies van relevante landelijke 
ontwikkelingen. 
 
De ambities van ‘hartjes in de wijk’ 
 
• Op basis van een berekende actieradius zijn in Boxtel 4 tot 5 locaties als ‘hartjes in de wijk’ ingericht 
• De basisfunctionaliteiten zijn: 

· Geen drempels in de toegang.  
· Er is een samenwerking met Seniorenvervoer Boxtel.  
· Er is voortdurende aandacht voor bezoekers 
· De basisbemensing bestaat uit vrijwilligers die voor hun taak training hebben gekregen en voor wie 

begeleiding en backup beschikbaar is 
· Alle relevante informatiebronnen zijn op locatie benaderbaar of raadpleegbaar. Er wordt een tool 

beschikbaar gemaakt ‘wie is wie in de wijk’ om overzicht op behulpzame bronnen en diensten te bewaren. 
· Vitaliteits- of ontspanningsbezigheden zijn beschikbaar of er wordt naar verwezen 
· Contour de Twern labelt gekwalificeerde medewerkers die tijdens openingstijden altijd aanwezig zijn 
· Deze medewerkers van CdT hebben direct contact tot leidinggevenden van de zorgorganisaties die 

gemandateerd zijn om hulp toe te kennen. CdT zorgt, waar nodig, voor begeleiding van mensen naar de 1e 
lijnszorg. 

· Idealiter is er ook regelmatig een medewerker van een van de zorgorganisaties aanwezig.  
• Er is maatwerk in alle fasen van behoefte aan contact en/of hulp. Het labelen als ‘cliënt’ wordt zolang als 

mogelijk en verantwoord uitgesteld.  
• Aan de hartjes in de wijk zijn seniorenbezoekers en -adviseurs verbonden. Zij bezoeken regelmatig ouderen met 

een verhoogd risicoprofiel voor eenzaamheid. Vroegsignaleringen over personen uit de sociale omgeving 
worden binnen een week gevolgd door een contactmoment met de betrokkene. 

 
Gemeten resultaten  

• Op basis van een analyse van de buurt wordt een passend beoogd deelnemersaantal vastgesteld 
• Jaarlijks worden de kennis over en waardering van ‘hartjes in de wijk’ gemeten. Er worden streefniveaus  

voor waardering vastgesteld. 
• Er is een frequent, open en direct overleg tussen CdT en de 1e-lijnszorgverleners in Boxtel.  
• Er is een hechte samenwerking tussen de hartjes in de wijk en begeleiders van activiteiten voor ouderen. De 

samenwerking is vanzelfsprekend en er wordt geen concurrentie ervaren. 
• De hartjes in de wijk bieden gelegenheid voor deelname aan vitaliteits- en valpreventie oefeningen. 

 
 
In aanmerking komende gemeenschapsvoorzieningen 
 
Nader te bepalen. 
 

• Plan van aanpak 
Als het definitiedocument door het college van B&W als uitgangspunt van beleid is vastgesteld, kan met alle 
betrokken partners een plan van aanpak worden opgesteld.  
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• Grafische weergaven model Hartjes in de Wijk 

 

  



Versie 0.2 
 

9 
 

 


	 Wat
	Samen-/zelfredzaam blijven…
	Ontwikkeling zorgbehoefte
	Informatiebehoefte
	Positieve Gezondheid
	Zes dimensies van Machteld Huber 3F


	 Waarom
	Cijfers van Boxtel
	Inwoners
	Toegankelijkheid informatie
	Ontwikkeling mantelzorg
	Ontbreken van voldoende passende woningen voor ouderen
	Voorkomen dat escalatie optreedt


	 Hoe
	Het groeipad
	De ambities van ‘hartjes in de wijk’
	Gemeten resultaten
	In aanmerking komende gemeenschapsvoorzieningen

	 Plan van aanpak
	 Grafische weergaven model Hartjes in de Wijk


