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Redactioneel 

In deze nieuwsbrief een korte 
terugblik op onze ledenbijeen-
komst van 11 november jl. en de 
twee thema’s die daarin centraal 
stonden: Wijkzorgvoorziening/ 
Hartjes in de Wijk en Alternatieve 
Woonvormen voor senioren. In 
het artikel ‘We doen het met z’n 
allen. In Boxtel weet je zeker dat 
er altijd iemand voor je is’ 
beschrijft Jac Nouwens namens 
de werkgroep SOWiB, het belang 
van Hartjes in de Wijk en hoe de 
Coöperatie hieraan kan bijdra-
gen. En aanhakend op de urgen-
tie van  aangepaste woonvormen 
voor senioren, schetst Ad van den 
Brand een afwegingskader 
bouwplannen voor de gemeente 
Boxtel om aan de woonbehoefte 
van senioren te kunnen voldoen. 
Kees de Waal biedt een inkijkje in 
de werkwijze van Senioren-
vervoer Boxtel en ZorgSamen-
buurt Oost bericht ons over het 
voorbije kwartaal. 

Nieuw is de rubriek ‘inspirerende 
initiatieven’. Daarbij gaat het in 
dit nummer om een viertal 
initiatieven van en voor senioren 
in Noord-Brabant, zowel op het 
gebied van wonen als op het 
bredere terrein van wonen, zorg 
en welzijn. Inclusief een aanzet 
tot het ontwikkelen van een 
Woonzorganalyse.  
Met een bijdrage over Wijk-
gericht werken van welzijns-

organisatie ContourdeTwern, 
brengen we opnieuw een 
organisatie in het domein 
wonen, zorg en welzijn onder 
uw aandacht.    

Coöperatiezaken 

Ledenvergadering 

Op 11 november jl. organi-
seerde de Coöperatie – op de 
valreep van nieuwe corona-
maatregelen – een leden-
vergadering. Met 27 deel-
nemers, inclusief een verte-
genwoordiging vanuit de 
KBO, Wijkorgaan Selissen en 
Standby Thuiszorg, een ge-
slaagde bijeenkomst. Hier 
leest u het verslag. 

Naast het bijpraten over 
Seniorenvervoer Boxtel en 
een aantal bestuurszaken, 
stonden twee thema’s cen-
traal:  

• Hartjes in de Wijk/Wijk-
zorgvoorziening 

• Actuele vormen van 
wonen voor senioren.  

Het concept Hartjes in de 
Wijk sluit naadloos aan bij 
wat de Coöperatie met een 
Wijkzorgvoorziening voor 
ogen staat: een herkenbaar 
punt in de wijk waar mensen 
terecht kunnen voor onder-
ling contact, informatie en – 
op gezette tijden – aan-
bieders van zorg en welzijn. 

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

E-mail: 
info@oudereninregie.nl  

Welkom  
• Voor u ligt de negende nieuwsbrief van 

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

inleveren vóór 15 maart 2022  
• 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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Om dit aansluitend op Hartjes in de Wijk te 
realiseren is er een werkgroep gevormd. Voor het 
versterken van de Werkgroep Wonen, konden leden 
zich melden die aan de gang willen met Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) of met Alter-
natieve Woonvormen voor senioren, bijvoorbeeld 
‘gestippeld wonen’ (oud en jong door elkaar). Zowel 
voor de Werkgroep Wijkzorgvoorziening/Hartjes in 
de Wijk als voor de Werkgroep Wonen (CPO en 
Alternatieve woonvormen), kunnen leden zich – ook 
nu nog -  aanmelden. Verder wordt versterking 
gevraagd voor de redactie van de nieuwsbrief en 
staat de vacature voor Algemeen bestuurslid nog 
open. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u 
het aanmeldingsformulier invullen en mailen het 
naar info@oudereninregie.nl.  

In het Werkplan voor het 1ste halfjaar 2022 voorzien 
we een terugrapportage van de werkgroepen en 
minimaal één inhoudelijke bijeenkomst. Met als 
mogelijke onderwerpen: PGB,  Dialoognota 
Ouderen, Omgevingswet en input uit de 
Werkgroepen. Andere suggesties kunt u doorgeven 
via info@oudereninregie.nl  

Rabo ClubSupport 

Vanuit de Rabo ClubSupport actie heeft de 
Coöperatie Ouderen in Regie een bedrag van € 
131,94 ontvangen, o.a. voor het organiseren van 
bijeenkomsten.  

De Stichting Ouderen in Regie ontving € 76,39 Wij 
bedanken eenieder die op de Coöperatie of de 
Stichting Ouderen in Regie heeft gestemd.   

ZorgSamenBuurt Oost  

In oktober 2021 vierde de ZorgSamenBuurt Oost 
haar eerste lustrum. Een bijeenkomst om dat 
samen met alle bewoners van de wijk Oost te 
vieren zal i.v.m. de coronamaatregelen op een later 
moment worden georganiseerd. Ook de 
koffieochtenden in december en januari zijn om die 
reden gecanceld. In het afgelopen jaar heeft ZSBO 
aan een aantal uiteenlopende hulpvragen kunnen 
voldoen, variërend van boodschappen doen tot 
vervoer en kleine huis- en tuinklusjes.  

ZorgSamenBuurt Oost wenst u allen een goed en 
gezond 2022. 

Namens ZorgSamenBuurt Oost, 
Ans van den Brand 

 
 

Hartjes in de wijk 

 We doen het met z’n allen.  
In Boxtel weet je zeker dat er altijd iemand 

voor jou is! 

“Met het ouder worden groeit de behoefte aan 
ondersteuning. Idealiter is die ondersteuning laag-
drempelig, 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.” Dialoognota Ouder Worden 2020 – 
2040, VWS febr. 2021 

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 
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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.  

De gemeente Boxtel is een dorp met ongeveer 
33.000 inwoners. Dat aantal zal in 2040 naar 
verwachting nauwelijks veranderen. De demogra-
fische 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.  

Lang hadden we het idee dat we met de boven-
staande tekst naar de (verre) toekomst 
redeneerden. Dat het nog lang niet zo dringend was 
om nu al concrete stappen te zetten. Hoe anders is 
het gelopen. 

De coronapandemie heeft heel veel kapotte en 
sleetse plekken in ons maatschappelijk maatpak 
zichtbaar gemaakt. Zo is de (wijk)zorg nu al in grote 
zorgen gekomen. Het aantal medewerkers in de 
zorg neemt af en er is grote uitval en tegelijkertijd 
neemt de vraag om zorg toe. Zorgorganisaties geven 
aan dat de tekorten nu al groot en structureel zijn 
en naar de toekomst gezien alleen maar zullen 
toenemen. In resultaatcijfers uitgedrukt gingen 
organisaties tot nu voor een 8+ waardering, nu 
geven ze aan al blij te zijn met een 6-. Ook een 
andere pijler, mantelzorg uit de directe omgeving 
van mensen, zal vanwege de vergrijzing in Boxtel 
sterk afnemen.  

 

 

1 Bron: 'De bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-
Brabant, actualisering 2020' (sept. 2020) 

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 2021 zien 
we dat het in toenemende mate een voorwaarde 
wordt.  

Medewerkers in de zorgorganisaties, maar ook 
seniorenbezoekers geven aan dat zij onder ouderen 
vooral een behoefte aan contact en praktische hulp 
ervaren. Bijzonder, omdat die organisaties meestal 
pas actief worden als ouderen als ‘client’ zijn 
gelabeld. Moraal: er wordt te vaak zwaar 
gekwalificeerde hulp ingezet waar eenvoudige 
assistentie ook passend zou zijn. Zelfstandigheid en 
regie op het leven zijn vooral gebaat bij praktische 
hulp. 

In ‘Hartjes in de Wijk’ zullen vooral vrijwilligers en de 
gemeenschapsvoorzieningen de garantie vormen 
dat mensen in hun nabijheid andere mensen 
kunnen ontmoeten. Er zal altijd iemand voor jou 
zijn! Niet meer hoeven zoeken, maar heel laagdrem-
pelig op plaatsen waar je je thuis voelt, geholpen 
worden met contact, praktische hulp of informatie 
en op tijd begeleiding naar hulp die complexer is. 

Het is nu aan de gemeente Boxtel om te laten zien 
dat het behoeften van ouderen serieus neemt. In 
het aantrekken van Jeroen Pijnenburg en de wer-
ving van een coördinator Ouderenbeleid heeft het 
gemeentebestuur grote stappen gezet.  Wij hebben 
er vertrouwen in dat er in Boxtel iets moois ontstaat. 
Met een actieve deelname van de leden van de 
Coöperatie Ouderen in Regie. 

Jac Nouwens, namens de werkgroep Samen Ouder 
Worden in Boxtel 

2 Op basis van inzet 2020 in % per leeftijd 

Leeftijd van Boxtel 1 2021 2040 

65+ 7000 10.000 

75+ 3000 5500 

75+ alleenwonend 1111  

85+ 750 1700 

85+ alleenwonend 384  

Zorgbehoefte in 
Boxtel onder 

2021 20302 2040 

60 - 74 jaar 240 250 240 

75 - 84 jaar 470 710 790 

85+ jaar 455 630 1025 
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Afwegingskader bouwplannen 

Advies werkgroep SOWiB aan Wethouder(s) 
Ruimtelijke Ordening en Wonen Gemeente Boxtel 
(Samenvatting). 

In Boxtel is er behoefte aan het oplossen van proble-
men op de lokale woningmarkt. Voor alle doelgroepen 
is er een tekort aan passende huisvesting. Dit vertaalt 
zich in een tekort aan woningen voor starters, door-
stromers en ouderen. De vraag naar woningen is soms 
twee tot vier keer zo groot als het aanbod, waardoor 
alles wat gebouwd wordt vrijwel direct verkocht of 
verhuurd wordt. Tot nog toe is vooral aanbodgericht 
ontwikkeld en gebouwd. Daarbij speelde de veronder-
stelde vraag slechts kwantitatief een rol. Het toevoe-
gen van woonkwaliteit en in het bijzonder woon-
kwaliteit plus, waarbij wonen, zorg en woonomgeving 
als één geheel beschouwd worden is nog geen vanzelf-
sprekendheid in Boxtel. 

In de Gemeente Boxtel is een vijfde van de bevolking 
ouder dan 65 jaar, dat zijn ongeveer 6000 inwoners. 
Van deze 6000 inwoners is minimaal 10% op zoek 
naar een meer passende woning om goed oud in te 
kunnen worden. Dat zijn 600 senioren die hun 
woonwensen niet in praktijk kunnen brengen. Op 
basis van deze grove inschatting blijkt dat er een 
grote vraag is voor het toevoegen van geschikte 
ouderenhuisvesting in onze gemeente. Nieuwbouw 
en het verbouwen van bestaand vastgoed in een 
passende omgeving zal daarbij een oplossing 
bieden. Zelfredzaam en Samen redzaam wonen 
vraagt om specifieke aandacht in de bebouwde 
omgeving. Denk daarbij aan nabijheid van essentiële 
voorzieningen zoals winkels, gezondheidszorg, ont-
moetings-  en service punten en goede wandel en 
fietspaden en voldoende groen. 

Het is van essentieel belang dat binnen het afwe-
gingskader bij het verlenen van omgevingsvergun-
ningen extra aandacht komt voor de grote groep 
woningzoekende ouderen. 

Wij stellen daarom het volgende voor: 

Afwegingskader bij het beoordelen en accorderen 
van bouwplannen, omgevingsvergunningen, in het 
kader van ouderenhuisvesting.  

De Gemeente geeft als regisseur richting en biedt 
ruimte. 

• Maak binnen de Gemeente Boxtel een overzicht 
van potentiële bouwlocaties, ook aan de randen 
van de bebouwde omgeving, waar ouderen zou-
den kunnen wonen gelet op hun woonwensen én 
mogelijkheden in de omgeving qua faciliteiten en 
veronderstelde, te realiseren, woonkwaliteit in 
die specifieke omgeving.  

• Breng in kaart hoeveel woningzoekende ouderen 
er zijn per categorie: grondgebonden of gesta-
peld wonen; wonen inclusief zorg; beschermd 
wonen; koop of huur. Betrek daarbij zoveel 
mogelijk ouderen en ouderenorganisaties, zorg-
aanbieders, Woonstichting en plaatselijke make-
laars (het bestaande databestand is geen totaal-
overzicht dat getoetst is op de werkelijke vraag 
en urgentie).  

• Biedt voldoende ruimte voor sociale woning-
bouw en combinaties huur en koopprojecten. 

• Zet een expertisetafel op om creatieve ideeën en 
realistische betaalbare uitvoering van plannen 
mogelijk te maken. 

• Stel naast een globaal Programma van Eisen en 
Wensen voor ouderenhuisvesting per categorie, 
samen met betrokken ouderen, specifiek pro-
gramma’s op. (Ouderen in Regie heeft diverse 
Programma’s van Eisen als voorbeeld beschik-
baar). 

• Maak CPO mogelijk door daartoe aanwijzingen te 
geven op welke percelen dat zou kunnen. 

• Combinaties van wonen voor ouderen, starters 
en gezinnen verdienen extra aandacht om onge-
wenste concentraties van woontypologieën te 
voorkomen. Differentiatie biedt ook kansen voor 
zelfredzaamheid. 

• Breng initiatiefnemers, investeerders en ontwik-
kelaars in een vroeg stadium in contact met 
ouderen met woonwensen om gezamenlijk plan-
nen te maken. 

• Doe een appél op Woonstichting JOOST om 
woningzoekende ouderen te betrekken bij 
nieuwbouw voor ouderen. 

Omgeving is belangrijke factor. 

Bij het beoordelen van plannen is het essentieel dat 
er goed gekeken wordt naar de omgeving. Het is van 
belang om voorkeursgebieden aan te wijzen die 
geschikt zijn als woonlocatie voor ouderen.  
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Hopelijk wordt in het kader van de Omgevingswet 
ook hieraan invulling gegeven. 

Ad van den Brand, lid werkgroep Samen Ouder 
Worden in Boxtel 

Stichting Seniorenvervoer Boxtel 
(SSB) 

 

Op 4 november jl. werd de officiële start van het 
Seniorenvervoer Boxtel verricht door wethouder 
Wim van der Zanden. Wel werden er vanaf 19 
oktober al proefritten gereden. Dit om in deze 
tussenliggende periode mogelijke “schoonheids-
fouten” te kunnen vaststellen en oplossen. In deze 
proefperiode kwamen al aanmeldingen binnen voor 
het boeken van vervoersritten. Ondanks de corona-
maatregelen en bijna 6 weken verder kunnen we nu 
al concluderen dat het seniorenvervoer een succes 
blijkt te zijn. Vanaf de start tot heden zijn er al 291 
ritten gereden. Vooral donderdag en vrijdag lijken 
drukke dagen te zijn en moet er helaas regelmatig 
een nee verkocht worden. Onze klanten geven aan 
heel blij te zijn met de komst van deze vervoers-
service. Hiermee ervaren zij toch voor een deel het 
behoud van de eigen regie en zijn hierdoor minder 
afhankelijk van anderen. 

Ook het intake bezoek dat bij de aanmelding van 
een nieuwe klant thuis plaatsvindt, blijkt een 
succesformule. Tijdens het intakegesprek wordt 
behalve het geven van informatie ook het toestem-
mingsformulier persoonsgegevens ondertekend en 
kan de klant alvast een 10 rittenboekje à € 15.- 
kopen. Onze passagiers zijn veelal 75+ en door de 
vrijwilligers die deze intakes doen wordt regelmatig 

aangegeven dat veel mensen zich toch wel enigszins 
tot behoorlijk eenzaam voelen. 

En toen kwam enkele weken geleden opnieuw een 
aanscherping van de coronamaatregelen. Dus wat 
te doen? Stoppen we tijdelijk met rittenvervoer of 
kijken we wat mogelijk is?  

In overleg met de direct betrokken vrijwilligers is 
toen besloten om toch ritten te blijven rijden maar 
dit op een zo veilig mogelijke manier te doen. 
Daarvoor werden de volgende afspraken gemaakt: 

• Er werd een spatscherm in de auto geïnstalleerd 
tussen chauffeur en passagier(s) 

• Maximaal 2 passagiers per rit 

• Passagier(s) en chauffeur dragen mondkapjes 

• Handengel, mondkapjes zijn voldoende aanwezig 

• Na iedere rit worden deurgrepen, etc. door de 
chauffeur schoongemaakt 

Met betrekking tot het werken op het kantoor is 
besloten dat de planners zo kort mogelijk in het 
kantoor aanwezig zijn en zoveel mogelijk vanuit 
thuis werken. 

Naast de positieve geluiden, zijn er ook zorgen, met 
name over het financiële gedeelte. Het startkapitaal 
is verkregen door éénmalige subsidies. De 
inkomsten vanuit de ritten zijn absoluut onvoldoen-
de om de vervoersservice in stand te houden. 
Daarom is ons voornemen om in 2022 zowel lokaal 
als landelijk voldoende nieuwe subsidieverstrekkers 
te vinden, zodat ons project uit de gevarenzone 
gehaald kan worden. 

Graag wil ik eindigen om u allen een voorspoedig 
maar vooral gezond coronavrij 2022 te wensen. 

Kees de Waal, voorzitter SSB 

Nawoord  
Naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen met 
betrekking tot het Coronavirus en de persconferen-
tie van het kabinet zaterdag 18 dec. jl. heeft het 
bestuur van Stichting Seniorenvervoer Boxtel beslo-
ten om vanaf maandag 20 dec.  t/m 14 januari 2022 
haar dienstverlening te stoppen. De reden is dat 
onze passagiers veelal 75+ zijn en hierdoor tot de 
hoge risicogroep gerekend moeten worden. Een 
aantal van onze vrijwilligers behoort eveneens tot 
deze doelgroep. 

https://www.seniorenvervoerboxtel.nl/persbericht-19-december-2021-seniorenvervoer-boxtel-stopt-t-m-14-januari-2022-haar-dienstverlening/
https://www.seniorenvervoerboxtel.nl/persbericht-19-december-2021-seniorenvervoer-boxtel-stopt-t-m-14-januari-2022-haar-dienstverlening/
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Inspirerende initiatieven 

Werken aan een woonzorgvisie: Oisterwijk 
In voorbereiding op de Woonzorgvisie voor de 
gemeente Oisterwijk, delen beleidsmedewerkers 
van de gemeente Oisterwijk hun ervaringen met het 
ontwikkelen van een visie op de woonzorgopgave. 
Daarbij gaat het onder meer om het verzamelen van 
gegevens als basis om in gesprek te gaan met 
partijen zoals de gemeenteraad, woningbouwcor-
poraties en zorgorganisaties. Naast twee sessies 
met de gemeenteraad en een marktkennerspanel, is 
er een werksessie over wonen en zorg en een 
bijeenkomst over de sociale huursector georgani-
seerd. En vier avonden waarin de specifieke opga-
ven per dorp in kaart zijn gebracht. Voor de 
gemeenteraad is een discussienotitie opgesteld met 
verschillende opties en per optie de consequenties. 
De uitkomsten worden vertaald in scenario’s, die in 
de woonzorgvisie zullen worden opgenomen. De 
Woonzorgvisie zal in april 2022 worden vastgesteld 
en helpt bij het afwegen van vergunningsaanvragen 
voor woonzorginitiatieven. Daarop vooruitlopend 
heeft de gemeente in 2021 heeft het ‘Integrale 
afwegingskader woningbouwprojecten’ ontwikkeld.  

Met de financieringsconstructie Collectief Wonen 
zijn in Noord-Brabant twee woonprojecten vóór en 
mét senioren van de grond gekomen: 
WaalwijkWonen in Waalwijk en Hof van Augusta in 
Bergen op Zoom. 

 

Bij WaalwijkWonen gaat het om collectief par-
ticulier opdrachtgeverschap in de huur (afge-
kort: CPOH), gericht op huurwoningen in het 
segment tussen sociale huurwoningen en de vaak 
(te) dure koop- of huurwoningen in de vrije 
sector.  De financieringsconstructie Collectief 
Wonen maakt het mogelijk dat een coöperatieve 
vereniging van bewoners hun krachten bundelen 
om gezamenlijk een prettige (kleinschalige) 
woonwijk te creëren en behouden. Een belegger laat 

op zijn rekening de woningen bouwen en verhuurt 
deze vervolgens 9 à 10 jaar aan de coöperatie. In de 
tussentijd kunnen de bewoners reserves opbouwen. 

Uiteindelijk hebben de bewoners een zelfstandige 
coöperatie met (huur)woningen in eigendom.  

 

Bij Hof van Augusta in Bergen op Zoom gaat het om 
het realiseren van 58 levensbestendige huur- en 
koopwoningen met nadruk op het 
gezamenlijke.  Hof van Augusta, ontstaan in co-
creatie met de bewoners is een wijkje dat is ingebed 
in de nieuwe stadsontwikkeling van Bergen op 
Zoom. Hier is gekozen voor een bewonersvereniging 
in plaats van een coöperatieve vereniging. 

Met de Campagne Goed voorbereid oud worden, 
bereiden professionals en vrijwilligers in de gemeente 
Breda senioren voor op het ouder worden. Via een 
servicepunt, informatiebijeenkomsten en een 
woonscan krijgen senioren advies over veilig wonen, 
woningaanpassingen en hulp- of 
zorgverlening. Gestart onder de noemer “wonen met 
gemak”, gericht op de 65-plussers in diverse Bredase 
wijken is de campagne verbreed naar alle aspecten 
waar ouderen bij het langer zelfstandig wonen mee te 
maken krijgen. Onder meer vitaal blijven, financiën, 
veiligheid, mobiliteit, zorg en hulp, wonen in je eentje, 
technische hulpmiddelen en digitale vaardigheden. 
Met als boodschap: zorg goed voor jezelf en bereid je 
op tijd voor op ouder worden. De campagne is erop 
gericht dat senioren zelf verantwoordelijkheid nemen 
in wat ze willen en de nodige stappen zetten. Ook 
wordt ingezet in op een betere samenwerking tussen 
de verschillende organisaties in de gebieden.  

De benadering is opgenomen in het Bestuursak-
koord van de gemeente. Daarmee is geborgd dat 
vanuit deze integrale visie wordt gewerkt aan 
wonen, zorg en welzijn en plezierig oud worden in 
Breda. De gemeente Breda heeft ook nog een ander 
belang, namelijk de doorstroming van senioren op 
de woningmarkt. Daarvoor zijn meer geschikte 
woningen nodig voor ouderen die uit hun (te) grote 
eengezinswoning willen verhuizen. Er is een ‘Task-
force doorstroming’ ingesteld om hiervoor beleid te 
ontwikkelen.  

Kloostervelden in Sterksel is de winnaar van de Bra-
bantse Stijlprijs 2021 ‘een thuis voor ieder-

https://www.platform31.nl/nieuws/werken-aan-een-woonzorgvisie-oisterwijk
https://www.platform31.nl/nieuws/financieringsconstructie-voor-collectief-wonen
https://waalwijkwonen.nl/
https://www.hofvanaugusta.nl/
https://waalwijkwonen.nl/
https://www.hofvanaugusta.nl/
https://www.platform31.nl/nieuws/goed-voorbereid-ouder-worden-in-breda
https://www.brabant.nl/subsites/debrabantsestijlprijs/nieuws/kloostervelden-in-sterksel-wint-stijlprijs-2021
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een’.  Kloostervelden is een gevarieerde woon-
omgeving, waar mensen met en zonder beperking 
samen leven, wonen en zorgen. De Brabantse 
Stijlprijs van de provincie Noord-Brabant geeft 
aandacht aan de manier waarop Brabanders 
samenwerken aan een mooie en fijne leefomgeving. 
De bekendmaking van deze prijs vond plaats tijdens 
de Brabantse Week van het Wonen die plaats vond 
van 6 tot 10 december 2021. 

Oproep 
We willen meerdere inspirerende initiatieven onder 
de aandacht brengen van onze leden. Kent u een 
interessant initiatief van en voor senioren op het 
terrein van wonen, zorg en welzijn? Mail de redactie 
hierover via info@oudereninregie.nl.   

Contour de Twern 

Wijkgericht werken = sociaal versterken.  

Als ContourdeTwern staan wij voor het aansluiten 
bij de inwoners door wijkgericht te werken. Wij zijn 
echt aanwezig in de wijk. Daardoor zien en kennen 
we de inwoners en weten we wat er speelt en nodig 
is. Dit doen we nooit alleen! We trekken de kar altijd 
samen met de inwoners, (vrijwilligers)organisaties, 
wijkraden, scholen, partners, gemeente en 
gemeenschapshuizen. 

Onze buurtondersteuners zijn in de wijk aanwezig. 
Samen met de buurtmaatschappelijk werker zijn zij 
er voor de opvang van eerste vragen (info en 
advies). De buurtondersteuners kennen de weg en 
weten waar je moet zijn. Daarnaast stimuleren en 
ondersteunen zij bewonersinitiatieven. Ze verbin-
den daarbij mensen, initiatieven en organisaties. 

Buurtmaatschappelijk werk adviseert en begeleidt bij 
praktische en (psycho-)sociale vragen en problemen. 
Oplossingen zoeken we zo veel als mogelijk dichtbij in 
het eigen netwerk.  
De kracht van samen doen is groot en versterkt de 
sociale basis! 

Contactgegevens: 
Telefoon: 0411-655 899  
www.contourdetwern.nl/boxtel   

 

Nieuwe initiatieven 

 

Wooncafé Vitaal Wonen Senioren Meierijstad 
2021 

In oktober jl. organiseerde de gemeente Meierijstad 
het Wooncafé Vitaal Wonen Senioren. Aanleiding 
was de toenemende vergrijzing in deze gemeente in 
combinatie met de veranderende woonbehoeften 
van senioren. Tijdens het Wooncafé gingen 60 
deelnemers - bestuurders en beleidsmakers uit 
Wonen,  Welzijn en Zorg en senioren - met elkaar in 
gesprek over het thema vitaal wonen voor senioren. 
De vergrijzing en de veranderende woonbehoeften 
van senioren vraagt namelijk om een brede 
samenwerking op het gebied van Wonen, Welzijn en 
Zorg. Lees verder >> 

 
De QuickScan Vitaal wonen voor senioren in 
Meierijstad vormde het inhoudelijke vertrekpunt 
voor het Wooncafé. Daarin wordt als eerste de 
betekenis van ‘vitaal wonen voor senioren’ concreet 
gemaakt. ‘Vitaal wonen’ gaat niet alleen om ‘wonen’ 
of ‘aangepaste woningen’. Naast aangepaste (oude-
ren)woningen en geclusterde ouderenwoningen is 
hierbij ook (de nabijheid van) voorzieningen op het 
gebied van zorg, welzijn, boodschappen, vervoer, 
ontmoeting, voorlichting en informatie aan de orde. 
De QuickScan onderzoekt per wijk de geschiktheid 
van de woningvoorraad, de woonomgeving en het 
voorzieningenniveau voor senioren. Door dit in 
beeld te brengen biedt de QuickScan inzicht in de 
knelpunten en verbeterkansen van de dorpen en 
wijken in Meierijstad op het gebied van wonen en 
zorg voor ouderen. 

https://www.brabant.nl/subsites/weekvanhetwonen
mailto:info@oudereninregie.nl
http://www.contourdetwern.nl/boxtel
https://www.taskforcewonenzorg.nl/nieuws/wooncafe-vitaal-wonen-senioren-meierijstad-2021-2022
https://uploads-ssl.webflow.com/5e16f2de2fdb286650cba172/6167ec7d04cb0843bd1191b1_Quickscan%20Vitaal%20Wonen%20voor%20Senioren%202021%20inclusief%20bijlagen.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e16f2de2fdb286650cba172/6167ec7d04cb0843bd1191b1_Quickscan%20Vitaal%20Wonen%20voor%20Senioren%202021%20inclusief%20bijlagen.pdf
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Interessante publicaties 

 

Met de Handreiking voor een toekomstgerichte 
woonzorgvisie (oktober 2021) helpt de Taskforce 
Wonen en Zorg gemeenten en hun 
samenwerkingspartners in wonen, zorg en welzijn 
om te werken aan een gezamenlijke aanpak van de 
woonzorgopgave om senioren te faciliteren in hun 
woon- en zorgbehoeften. Ouderen maar ook andere 
kwetsbare groepen zoals mensen met een 
verstandelijke of lichamelijke beperking en cliënten 
beschermd wonen blijven langer, al dan niet 
alleenstaand, zelfstandig wonen. Daardoor is er de 
behoefte aan meer aangepaste woonzorgvoorz-
ieningen. Het gaat daarbij onder meer om geschikte 
woningen, voorzieningen in de nabijheid en 
mogelijkheden tot ontmoeting en passende zorg. 
Dat vraagt om actie op het gebied van wonen, zorg 
én welzijn. En om samenwerking tussen gemeenten 
en verschillende publieke en private partners, 
zoveel mogelijk in afstemming met de mensen met 
een (toekomstige) behoefte aan zorg of 
ondersteuning zelf. In de woonzorgvisie maken de 
gemeente en haar samenwerkingspartners 
prestatieafspraken op basis van de vastgestelde 
woonzorgopgave.   

Regelhulp. Routewijzer naar zorg en ondersteuning, 
mei 2021, biedt een overzicht aan ondersteunings-
mogelijkheden en wettelijke regelingen van waaruit 
zorg geregeld wordt. Daarbij wordt ook aangegeven 
hoe deze regelingen kunnen worden aangevraagd 
welke instantie verantwoordelijk is voor de 
uitvoering. Naast een overzicht aan ‘zorgwetten’ en 
hoe er aanspraak op kan worden gemaakt, biedt het 
gidsje inzicht in zorg- en ondersteuningsmogelijk-
heden in de wijk, de ondersteuning van mantel-

zorgers en toepassingsmogelijkheden van eHealth 
in de zorg. Een apart hoofdstuk is gewijd aan 
veranderende woonwensen en het regelen van 
‘thuis wonen met zorg en ondersteuning’ en  

'Thuis in de Wijk, nu en straks!' (november 2021) is 
het nieuwste advies van de Raad van Ouderen. 
Uitgaande van ingrijpende veranderingen in de 
samenleving, onder andere vanwege de hogere 
levensverwachting en de toename van het aantal 
65-plussers, schetst de Raad van Ouderen een toe-
komstbeeld waarbij mensen meer voor zichzelf en 
voor elkaar zullen moeten zorgen. Onderzoek naar 
de relatie tussen de samenleving en het 
welbevinden van de inwoners; de veranderende rol 
van professionals en de overheid en het verschil in 
kwetsbaarheid tussen verschillende groepen 
ouderen, spelen daarbij een rol. Op basis van 
gesprekken met ouderen over de tevredenheid met 
hun wijk en de verkenning van best practices van 
wederkerigheid in de wijk, doet de Raad 9 
aanbevelingen onder meer richting ouderen-
(organisaties) en gemeenten om het urgentiebesef 
van ‘omzien naar elkaar’ te bevorderen. 

Ten slotte 

Een reactie op de inhoud van de nieuwsbrief, een 
artikel, een mening of een idee is steeds welkom!  U 
kunt deze inleveren via de redactie per e-mail of per 
brief. 

Begin 2022 is het moment voor de verlenging van 
het lidmaatschap van de Coöperatie. We hopen dat 
we met de activiteiten die we in 2021 hebben 
kunnen organiseren, de informatie in deze nieuws-
brief en initiatieven zoals Seniorenvervoer Boxtel 
hebben kunnen bijdragen aan (het belang van) de 
eigen regie in wonen, zorg en welzijn. En hopen dat 
u uw lidmaatschap in het komende jaar wilt 
voortzetten. 

Het bestuur van de Coöperatie Ouderen in Regie 
wenst u een voorspoedig 2022 toe! 

 

https://uploads-ssl.webflow.com/5e16f2de2fdb286650cba172/61641a21ea2f21668a55d95a_TFWZ_Handreiking%20woonzorgvisie.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5e16f2de2fdb286650cba172/61641a21ea2f21668a55d95a_TFWZ_Handreiking%20woonzorgvisie.pdf
https://www.beteroud.nl/beteroud/media/documents/Regelhulp-gidsje-ouderen.pdf
https://www.beteroud.nl/beteroud/media/documents/Advies-RvO-Thuis-in-de-wijk-nu-en-straks.pdf
https://www.beteroud.nl/raad-van-ouderen

