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Hoe staat het ervoor?  april ’22 

 
Start Projectleiders Ouderenbeleid 
Per 15 april a.s. zijn bij de Gemeente Boxtel twee projectleiders Ouderenbeleid gestart, te weten 
Miranda Sanders en Anke van Schaaijk. Zij werken beiden in deeltijd en vervullen samen deze full 
time functie. Wij vinden dit een heel belangrijke stap in het bereiken van een goed ouderenbeleid en 
de realisatie van daaruit voortkomende acties. De projectleiders zullen de samenwerking tussen de 
verschillende beleidsvelden en teams binnen de gemeentelijke organisatie en die tussen gemeente, 
professionele partners en vrijwilligersorganisaties bevorderen.  

 
Zij stellen zich hieronder voor: 
 
Wij zijn Anke en Miranda en willen ons 

graag even voorstellen als de nieuwe 

projectleiders ouderenbeleid. Wij werken 

al geruime tijd bij Mijn Gemeente Dichtbij, 

beide als beleidsmedewerker 

Economische Zaken. Samen werken we 

inmiddels ook alweer een aantal jaren als 

projectleider. Toen de vacature 

projectleider Ouderenbeleid voorbijkwam 

werden wij erg enthousiast. We hebben 

meteen gereageerd en zijn het gelukkig 

  

Foto:  Projectleiders Anke van Schaaijk (l) en Miranda Sanders 
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ook geworden. Wij hebben ontzettend veel zin om met jullie aan de slag te gaan. Hierbij ook nog wat 

persoonlijke informatie.  

Anke van Schaaijk: Ik woon samen met mijn man Christian en drie kinderen (Cas, Sem en Fenne) in het 

Centrum van Boxtel. Mijn man heeft samen met zijn broer een eigen bedrijf op Ladonk. We hoeven ons 

dus zeker niet te vervelen en daar genieten wij iedere dag van! 

Miranda Sanders: Ik ben getrouwd met Jos Sanders en samen hebben wij 4 dochters van 18 tot 25 

jaar. Naast mijn werk bij de gemeente run ik samen met Jos nog een café in het buitengebied van 

Liempde. Genoeg te doen dus en dat doen wij met veel plezier! 

Woningmarktonderzoek en Woonzorganalyse 
In een eerdere nieuwsbrief gaven we aan dat er in Boxtel nog geen Woonzorganalyse is gemaakt en 
dat het nog ontbreekt aan een woonzorgvisie. De Gemeente heeft intussen onderzoek- en 
adviesbureau Companen opdracht gegeven een Woningmarktonderzoek te doen. SOWIB heeft met 
wethouder van der Zanden afgesproken om aanvullend aan het onderzoek van Companen een 
deelrapportage op te leveren die gericht is op de (woon)kwaliteit van ouderen vanuit het perspectief 
van zorg en welzijn.  
 
Van woonvisie naar woon-zorg-welzijnvisie 

Een woningmarktonderzoek heeft heel veel met vraag en aanbod te maken 
en wordt vaak gebaseerd op kengetallen qua inwoners opbouw en 
(financiële) mogelijkheden en gaat minder over woonwensen en 
woonomgevingen. Markt en marktwerking staan hierbij vaak centraal in 
plaats van woonkwaliteit. De intramurale zorgbehoefte en vooral ook de 
extramurale zorgbehoefte nu en in de toekomst zal een onderdeel van een 
woon-zorg-welzijnanalyse moeten zijn. Dat maakt ook meteen het 
onderscheid tussen woonvisie en woon-zorg-welzijnvisie duidelijk. Woon-
zorg-welzijnbeleid is overigens niet alleen en uitsluitend bedoeld voor 
ouderen. 
Doordat de traditionele bejaardenhuizen zijn afgebouwd en veel verzorging - 

en verpleeghuizen bewoners met een hogere zorgzwaarte voorrang geven, moeten veel ouderen met 
een geringere zorgbehoefte (tot een zorgzwaarte 4) langer thuis wonen. Het moet dan ook mogelijk 
gemaakt worden dat ouderen dat kunnen, met gebruikmaking van een volledig zorgpakket thuis. Ook 
onze plannen voor Hartjes in de Wijk zijn bedoeld om het voor ouderen mogelijk te maken langer 
thuis te blijven wonen. 
 
Twee gemeente één opdracht! 
De opdracht aan Companen is gegeven door Boxtel en St. Michielsgestel samen. Echter Boxtel en 
Sint-Michielsgestel zijn twee niet zo goed te vergelijken gemeenten.  
Verhoudingen tussen koopwoningen en huurwoningen zijn in beide gemeenten significant anders. 
Dat geldt onder meer ook voor de bevolkingssamenstelling en het gemiddeld inkomen. Daarenboven 
is het geen bestuurlijke eenheid maar een ambtelijke fusie dus kan niet gesproken worden 
over één gemeente met een eenduidige aanpak of uitvoering bij het op te stellen woonzorgbeleid. 
Twee gemeenteraden nemen een eigenstandig besluit hierin!  
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Aandachtspunten: 
Onderzoek doen naar woonbehoefte in plaats van naar woningbehoefte zou onze voorkeur hebben. 
Daarbij mag de kwaliteit van wonen uitgangspunt en doel tegelijk zijn. De vraag van: " Waar wil (kan) 
ik wonen zou moeten veranderen in Hoe wil ik wonen".  Zoals in verscheidene publicaties ook wel van 
Groter naar Beter wordt genoemd. We spreken dan meer over woonprofielen. Woonprofielen die 
bovendien beter aansluiten op de grote ontwikkelingen/veranderingen in de zorgverlening van de 
toekomst. 
 
De huidige minister Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder, spreekt liever over Ouderen Toekomst 
dan over Ouderenzorg waarmee ook gezegd is dat niet elke ouder per definitie zorgbehoeftig is. 
 
Woonprofielen. 
Platform 31 heeft hierover een prima samenvatting gepubliceerd en komt tot 10 Woonprofielen. 
Deze woonprofielen zijn zeer bruikbaar om een beeld van de diversiteit aan woonbehoefte te krijgen. 
Deze woonprofielen zijn: 

1. Eigen plek, vrij en sociaal, vaak vrijstaand en grondgebonden koop. 
2. Privédomein, privacy en rust, met gelijkgestemden, zowel koop als huur. 
3. Basis, functioneel en sociaal, betaalbaar, sociale binding en zorgzaam, huur en koop. 
4. Woongebouw, comfortabel en vertrouwd, nabij voorzieningen. Homogene 

bewonersgemeenschap. Koop en ook nadrukkelijk (sociale) huur 
5. Gezinshuis, grondgebonden rijwoning met goede buren, vaak huurwoningen die ook 

toegerust kunnen worden met een goede zorginfrastructuur, inclusief aanpassingen. 
6. (Stads) Appartement. Veel privacy maar wel met gemeenschappelijk voorzieningen. 
7. Buurtblok, sociaal en levendig. Vaak een hofje met gemeenschappelijk voorzieningen. 
8. Parkappartement, comfortabel en eenduidig publiek regelen graag zelf de zorg. 
9. Woonhof, hechte en betrokken gemeenschap, onderlinge zorg en ondersteuning. Koop maar 

ook mogelijk in de huursector. Kleinschalige woonprojecten met gemeenschappelijke 
voorzieningen. Ook in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)-opzet. 

10. Seniorenappartement zelfstandig ouder, levensloopbestendige woning, voorzieningen in de 
buurt. 

(Voor uitgebreide informatie ga naar platform 31 en naar Project Together van de TU Delft) 
 
De oudere bestaat niet. 
Hiermee is ook het beeld van de oudere bestaat niet onderstreept, de diversiteit onder ouderen en 
hun woonwensen is groot. Afhankelijk van de financiële mogelijkheden worden keuzes gemaakt, 
passend bij de woonbehoefte van senioren. Voorsorterend op de toekomst is het goed om in de 
gemeente een woon-zorg-welzijnbeleid te hebben in het bijzonder voor ouderen.  
 
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). 
Tenslotte zou het goed zijn dat er meer mogelijkheden komen voor CPO's door en voor ouderen waar 
wonen, zorg en welzijn met elkaar in geclusterde wooneenheden gerealiseerd kunnen worden. 
 
Zorginfrastructuur. 
Extra aandacht is nodig voor het onderzoek van de huidige Zorginfrastructuur in de Boxtelse wijken 
zoals goede loop- en wandelroutes, voldoende groen, nabijheid van én bereikbaarheid van 
voorzieningen en het geschikt (laten) maken van de bestaande woningvoorraad bij ergonomische 
belemmeringen.  
Denk ook aan bewoners met een verstandelijke en psychische beperking die niet tot de groep 
ouderen behoren maar wel gebaat zijn bij een goede zorginfrastuctuur en woonzorgvoorzieningen. 
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Denk ook in het bijzonder aan allochtone ouderen en de arbeidsmigranten qua woon- zorg- en welzijn 
behoeften. 
De toekomstige Omgevingswet zal daarbij ook een rol gaan spelen. 
 
Sociale Benadering Dementie 
In onze beleidsnotitie zijn wij uitgegaan van vier pijlers die met elkaar samenhangen. Wat gebeurt in 
de ene pijler heeft gevolgen voor de andere. In de afgelopen periode stond met name wonen en zorg 
op de agenda. De pijlers vitaliteit en verbondenheid bleven wat op de achtergrond. De 
verbondenheid tussen mensen blijkt, zeker na de verschraling hiervan door Corona, een sleutel tot 
vitaliteit en gezondheid. Dat heeft consequenties voor wonen en zorg. Hoe bouwen wij zodanig dat 
de verbondenheid tussen mensen bevorderd wordt? Hoe zorgen we dat mensen vanuit die 
verbondenheid elkaar helpen en zo de vraag om professionele hulp verminderen? Bij deze dus een 
pleidooi en een oproep aandacht te blijven houden voor de samenhang.  

Vanuit Boxtel participeren we in het landelijk project van de ‘TAO of Care’ die werkt vanuit de 

“Sociale benadering Dementie’. Het leven van mensen met dementie verandert niet alleen door de 

ziekte, maar ook door de beeldvorming. Hoe denken we in de zorg en samenleving over dementie? 

Wat is de invloed daarvan op het zelfvertrouwen en de verbondenheid met de gemeenschap van 

zowel de persoon met dementie als de mantelzorger? Het is noodzakelijk met hen een brug te slaan 

naar het gewone dagelijkse leven, naar activiteiten die aansluiten bij eigen interesses en talenten. 

Daarnaast is het ook nodig mensen voor te bereiden op een toekomst die steeds ingewikkelder zal 

worden. Op deze manier worden mensen met dementie en hun naasten beter bijgestaan en kan 

indien mogelijk ook zorg en medische begeleiding worden afgebouwd. De basisopleiding waar we aan 

deelnemen start medio april.  

Wie steeds maar hoort 
Dat hij deel uitmaakt van een plaag 
Gaat dromen van zijn eigen einde. (Citaat Vonne van der Meer) 
 
De vergrijzing van de Boxtelse bevolking en de verhoging van de aantallen mensen met dementie 
wordt veelal als een dreiging gebracht. Laten wij samen denken in mogelijkheden en gaan voor die 
goede oude dag in Boxtel ook als het leven moeilijk wordt. 
 
Hartjes in de wijk 

‘Hartjes in de wijk’, van welkome aanvulling naar noodzakelijke 

wijkhulp. 

 
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 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’). 
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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. Het vinden van het juiste loket is nog geen garantie voor het daadwerkelijk krijgen van 
nodige hulp. Bureaucratische drempels zijn vaak de volgende hindernis die genomen moeten worden. 
 

Ontwikkeling van zorg. 
In een actueel lopend onderzoek worden de volgende actuele uitdagingen in de ouderenzorg 
beschreven: 

• Er is sprake van vergrijzing, met een piek in 2040. 
• Nieuwe senioren leven anders, zijn hoger opgeleid/mondiger/hebben andere wensen. 
• Er dreigt een groot tekort aan professionele en informele verzorgers. 
• Er is nieuw beleid dat gericht is op langer thuis wonen. 
• We doen een groter beroep op zelfredzaamheid en netwerk. 

‘Langer thuis’ is een mooi advies van beleidsmakers aan ouderen, maar wat is daarvoor nodig? 

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. 
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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. Het leveren van zorg zal voor een deel door laagdrempelige praktische hulp 
worden vervangen. Oud worden is geen ziekte! 

Vitaal zelfstandig blijven zal voor veel ouderen dé uitdaging van hun toekomst worden. 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 van 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 informatie over beschikbare hulpbronnen, naar de (digitale) overheid of naar 

professionele zorgverleners.  

‘Hartjes in de Wijk’ zullen 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 laagdrempelig op 

plaatsen waar je je thuis voelt, geholpen worden met contact, praktische hulp of informatie en op tijd 

begeleiding naar hulp en zorg die complexer is. 

De voorbereidingen voor Hartjes in de Wijk zijn in volle gang. De volgende organisaties hebben 

inmiddels hun medewerking toegezegd: Gemeente Boxtel, zorgorganisaties Elde Maasduinen en 

Vivent, woonstichting Joost, KBO Kring Boxtel, Ouderen in Regie, Seniorenvervoer Boxtel, Contour de 

Twern en de gemeenschapshuizen De Walnoot en De Rots. 

 

Oproep vanuit de werkgroep Samen Ouder Worden in Boxtel 

De werkgroep Samen Ouder Worden in Boxtel, afgekort SOWiB, is al enige jaren actief op het gebied 

van ouderenbeleid en -acties. Op verscheidene terreinen en met diverse partijen in het Sociaal 

Domein heeft de werkgroep contacten. Hierdoor zijn de eerste stappen gezet naar het vormen van 

Samenwerkingsverbanden ofwel Allianties om te komen tot het uitvoeren van het noodzakelijk 

ouderenbeleid. We geven daarover zoveel mogelijk informatie middels nieuwsbrieven en 

afzonderlijke contacten. Graag roepen wij u op om uw reactie, mening en suggesties n.a.v. onze 

activiteiten met ons te delen. 

U kunt uw reacties doorgeven via SamenOuderWorden@Boxtel.nl 
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