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COÖPERATIEZAKEN
Dringend nieuwe bestuursleden nodig voor de continuit van de Coöperatie!
Het bestuur kondigt aan dat er z.s.m. en uiterlijk september a.s. een nieuw bestuur gekozen moet
worden. Het huidige bestuur is in september 2019 aangetreden vanuit de stichting Ouderen in Regie,
in principe voor 1 jaar waarna er uit de leden van de Coöperatie een bestuur zou worden gekozen.
Het bestuur inmiddels 3 jaar in functie. In de statuten – die op 19 september 2019 zijn vastgesteld, is
de termijn voor de bestuursleden 3 jaar. De termijn voor de huidige bestuursleden loopt af in
september 2022. Kees en Chris hebben aangegeven niet herkiesbaar te zijn, alleen Willem blijft
herkiesbaar. Eén bestuurslid heeft al eerder zijn bestuurslidmaatschap beëindigd en een ander wil
z.s.m. zijn bestuurslidmaatschap beëindigen. Dat betekent dat bijna het volledige bestuur vernieuwd
moet worden.
Diverse pogingen om nieuwe bestuursleden te werven zijn tot nu toe op niets uitgelopen. Het
bestuur doet dus een zeer indringende oproep aan de leden om zich vóór 1 juli kandidaat te stellen.
En in de eigen netwerken te kijken naar mogelijke kandidaten zijn die bestuurslid van de Coöperatie
willen worden. Mochten er geen nieuwe kandidaten zijn, dan heeft de Coöperatie een groot
probleem want dan is er geen bestuur meer en is de continuïteit van de Coöperatie in het geding.
Korte terugblik
Chris geeft een korte terugblik op de afgelopen 3 jaar:
De Coöperatie is opgericht in 2019 vanuit de Stichting Ouderen in Regie met dezelfde doelstelling als
de Stichting, namelijk regie van senioren op wonen, zorg en welzijn. Doel was om met de Coöperatie
als ledenorganisatie massa te maken en de stem van senioren te laten horen.
Officieel is de Coöperatie in september 2019 van start gegaan, na een voorbereidingsperiode van 2
jaar (2017-2019) .
In de voorbereidingsperiode zijn gesprekken gevoerd met aanbieders van zorg, wonen en welzijn met
als inzet: samenwerking; betere afstemming formele en informele zorg en eigen regie. De Coöperatie
zou zich o.m. richten op informatie en voorlichting; individueel advies en doorverwijzing, samenhang
wonen, zorg en welzijn (ontmoetingsmogelijkheden in de wijk en informatie over zorg dichtbij huis);
initiatieven onderlinge dienstverlening en het opzetten en begeleiden van kleinschalige
wooninitiatieven.
We zijn gestart net vóór een moeilijke periode, met 2 jaar corona maatregelen waarin weinig tot
niets georganiseerd kon worden.
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De Coöperatie heeft diverse informatie/themabijeenkomsten georganiseerd, o.m. ‘kwaliteit van
leven en wonen van senioren in Boxtel’ in april 2019; ‘Wonen is meer dan een dak boven je hoofd’ in
september 2019 en een aantal bijeenkomsten rond de beleidsnotitie Samen Ouder Worden in Boxtel
in december 2019.
Uit de woonenquête tijdens de bijeenkomst ‘Wonen is meer dan een dak boven je hoofd’, kwam als
top 3 in het programma van eisen op het gebied van wonen en woonomgeving in de Boxtelse wijken
en dorpen naar voren:
- een meer gevarieerd woonaanbod voor senioren (huur/koop, ook voor senioren met een smalle
beurs);
- betere vervoersmogelijkheden in de directe woonomgeving (boodschappenvervoer, vervoer
van/naar activiteiten, bus en korte loopafstand tot bushaltes);
- uitbreiding van ontmoetings- en multifunctionele faciliteiten in de buurt.
Wat is gerealiseerd?
- Het gebrek aan vervoersmogelijkheden is opgepakt en heeft geleid tot het succesvolle initiatief
Seniorenvervoer Boxtel.
- Er zijn vele gesprekken gevoerd met zorgaanbieders, woonstichting, gemeente en andere
seniorenorganisaties. Het denken over ouderen en het belang van ‘eigen regie’ staat inmiddels
op het netvlies bij zorgorganisaties, Woonstichting en gemeente en wordt ook breder
maatschappelijk erkend. Dit geldt ook voor de inzet op samenhang tussen wonen, zorg en
welzijn: ontmoetingsmogelijkheden in de wijk, informatie over zorg dichtbij huis op wijkniveau.
- De noodzaak om seniorenbeleid (integraal beleid wonen/zorg/welzijn) te voeren is op de
Boxtelse agenda gezet.
- Het thema wonen voor/door ouderen en alternatieve woonvormen voor ouderen en ontbrekend
beleid in Boxtel is voor het voetlicht gebracht. Herhaalde vraag om CPO initiatieven mogelijk te
maken is inmiddels in het Boxtelse gemeentelijke beleid opgenomen, maar heeft nog niet tot
resultaat geleid.
- Landelijke beleidsontwikkelingen (onder meer het Programma Langer Thuis) zijn onder de
aandacht gebracht en er zijn goede voorbeeldprojecten aangedragen, onder meer via de
nieuwsbrief die 4 keer per jaar wordt uitgebracht.
Sommige zaken zijn gelukt, andere hebben nog niet tot concrete resultaten geleid.
Een deel van het gedachtengoed wordt via het initiatief Samen Ouder Worden in Boxtel c.q. Hartjes
in de Wijk verder opgepakt en uitgewerkt.
Waar blijven de actieve leden
Het bestuur moet echter ook constateren dat de leden van de Coöperatie steeds minder actief en
betrokken zijn. Voor het geven van informatie en advies zijn vrijwilligers nodig en die zijn er niet.
Herhaalde oproepen om de redactie van de nieuwsbrief te versterken, zich te melden voor een
werkgroep of zich kandidaat te stellen voor het bestuur, leveren nauwelijks respons op. Het leden
bestand stagneert rond de 60 leden. Dit is deels mede veroorzaakt door de afgelopen coronatijd =
stilstand. Maar een Coöperatie gedijt alleen maar door actieve en betrokken leden. Om zichtbaar
aanwezig te zijn in de Boxtelse gemeenschap en onder ouderen aantrekkingskracht te hebben
moeten we concrete initiatieven en resultaten kunnen realiseren. En dat kunnen we op dit moment
niet. Toch blijven we (en de zaal beaamt dat) van mening dat een organisatie als de Coöperatie nog
steeds een belangrijke rol vervult en kan vervullen om tot vernieuwend ouderenbeleid te komen in
Boxtel waar het voor ouderen in eigen regie prettig wonen en leven is.
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Deelname aan projectgroep Hartjes in de Wijk
In onze ledenvergadering van november 2021 werd het initiatief Hartjes in de Wijk van SOWiB
toegelicht. De aanwezige leden waren enthousiast over dit initiatief omdat het nauw aansluit bij de
gedachte van een wijkzorgvoorziening zoals door de Coöperatie bepleit, met daarin een combinatie
van ontmoeten, terecht kunnen met vragen, vindbaarheid en bereikbaarheid van aanbieders van
zorg en welzijn. De Coöperatie heeft daarop aangegeven graag mee te willen denken over en
medewerking te willen verlenen aan dit project. Inmiddels heeft SOWiB/Hartjes in de wijk ons
gevraagd om een vertegenwoordiger in de projectgroep. Els Bos neemt als vertegenwoordiger van
Ouderen in Regie sinds kort deel aan de projectgroep.
Kort verslag uit de projectgroep Hartjes in de Wijk (Els Bos)
Er is een definitiedocument dat beschrijft wat het initiatief Hartjes in de Wijk is en wil bereiken.
(beschikbaar op de website van de Coöperatie). Daarvoor is inmiddels een projectgroep
samengesteld die deze week voor het eerst bijeen is gekomen. Deelnemende organisaties zijn:
SOWiB, KBO, Seniorenvervoer, Ouderen in Regie, Contour de Twern, Joost, Elde-Maasduinen en
Vivent, gemeente.
De komende maanden wordt er een projectplan uitgewerkt. Bedoeling is om na de zomer dan een
echte stap richting een of meer Hartjes in de wijk te kunnen zetten. Daarvoor moeten er nu nog een
aantal vooral organisatorisch/financiële vraagstukken worden uitgewerkt.
Zodra er wat meer uitgewerkte voorstellen liggen wil ik deze graag bespreken met degenen die zich
in november hebben opgegeven voor de werkgroep wijkzorgvoorziening.
Werkgroep Wonen
De werkgroep wonen is uitgebreid met enkele nieuwe leden en heeft een nieuwe start gemaakt
Kort verslag uit de Werkgroep Wonen (Ad van den Brand)
Er zijn enkele nieuwe leden bij de Werkgroep Wonen actief geworden. De oude aanpak van de groep
(gericht op gemeente/bouwers, inventarisatie van locaties voor seniorenwoonprojecten) levert geen
resultaat en energie op. De werkgroep heeft daarom besloten om zich te focussen op het tot stand
brengen van een CPO op eigen initiatief (naar voorbeeld van BIEB=Bouwen In Eigen Beheer). De
werkgroep wil een groep van zo’n 25 mensen met interesse voor een CPO project bij elkaar brengen
en daarna op zoek gaan naar bouwgrond voor een CPO.
Verslag: Els Bos/Chris D’havé
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