
 

 
  

 

 

 

 

 

 

Hoe staat het ervoor? 
 
Zo vulden we ‘samen’ in. 
Op 13 februari 2020 hebben we samen met u onze verbindingsbijeenkomst gehad over het beleidsstuk 
dat door de werkgroep ‘Samen Ouder Worden in Boxtel’ is samengesteld. Na de inleiding van een 
aantal sprekers heeft u in een groep gepraat over een van de vier thema’s. 
Deze vier thema’s zijn: 

1. Wonen en Woonomgeving 
2. Gezond en vitaal (preventie) 
3. Verbondenheid en Eenzaamheid (zingeving) 
4. Ondersteuning en Zorg thuis. 

 
De neerslag van deze gesprekken 
in de werkgroepen heeft u 
inmiddels van ons ontvangen. 
Daarna leken de werkzaamheden 
van de werkgroep onder invloed 
van het Coronavirus  enigszins stil 
te vallen. Toch heeft de 
werkgroep, ondanks de verplichte 
social distancing, een groot aantal 
activiteiten kunnen ondernemen. 
In dit eerste bulletin brengen we u 
daarvan in grote lijnen op de 
hoogte. 
De werkgroep ziet het als haar 
uitdaging om de belangen van alle 

betrokken ouderenorganisaties krachtig uit te dragen. Bij het lezen van het onderstaande kunt u dat 
voor ogen houden. 
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Gesprekken en contacten met Gemeente Boxtel 
In de afgelopen maanden zijn er diverse contacten geweest met het college van burgemeester en 
wethouders, met de politieke partijen (in verband met de aanstaande verkiezingen) en met een 
aantal ambtenaren. Niet alle gesprekken verliepen soepel, maar op dit moment kunnen we 
vaststellen dat het belang van de vier thema’s van het beleidsstuk ‘Samen Ouder Worden in Boxtel’, 
al wat duidelijker op het netvlies van het gemeentebestuur is gekomen. We zullen in de komende 
maanden hard werken aan een meer actieve opstelling van onze beleidsmakers. 
We realiseren ons dat de uitvoering van het voorgestelde beleid op onderdelen onder druk zal komen te staan 
vanwege de slechte financiële situatie waarin de gemeente zich bevindt. 
 
Gesprekken met politieke partijen 
We hebben gesproken met alle politieke partijen in onze gemeente met als doel het ouderenbeleid 
duidelijk in de partijprogramma’s te krijgen voor de verkiezingen van november 2020 en om het tot 

nu toe gevoerde beleid uitdrukkelijk te wijzigen. 
De fracties hebben goed geluisterd en hebben zich bereid getoond 
om de beleidslijnen uit onze notitie -grotendeels- over te nemen. 
Hun visie op het ouderenbeleid is hierdoor scherper geworden en 
het belang ervan duidelijker. 
We blijven natuurlijk kritisch kijken naar het uiteindelijke resultaat, 
dat in de verkiezingsprogramma’s wordt opgenomen en hoe het 

ouderenbeleid wordt vertaald in het komende programma van het nieuwe college. We hebben er 
steeds de nadruk op gelegd dat het nieuwe college moet streven naar een breed draagvlak ivm het 
ouderenbeleid en bij voorkeur partij-overschrijdend moet zijn. Ook een positieve opstelling van de 
partijen t.o.v. elkaar, draagt bij aan een meer coherent beleid. Het nieuwe programma wordt immers 
voor vijf en een half jaar vastgelegd. De huidige zwakke financiële positie van onze gemeente en de 
grote maatschappelijke belangen vereisen een doordacht, op mensen bericht beleid. 
Vanuit ons visiedocument en de resultaten van de Verbindingsbijeenkomst is er nog te weinig 
uitgewisseld over de vraag wat er in de toekomst nodig is voor senioren in Boxtel. De Gemeente 
Boxtel mag o.i. ook veel meer gebruik gaan maken van het brede scala aan kwaliteiten binnen  zowel 
de vrijwilligers- als ook binnen de professionele organisaties. Er blijft te veel expertise ‘op de plank’ 
liggen (zie ‘derde Levensfase’). 
 
Gesprek met burgemeester Ronald van Meygaarden 
Op maandag 29 juni hebben we een uitvoerig (kennismakings)gesprek gehad 
met de nieuwe burgemeester. De kern van dit gesprek betreft de inzet van de 
burgemeester om verbinding te maken met de organisaties binnen Boxtel die 
zich bezighouden met het ouderenbeleid. Het welzijn van de senioren moet een 
kerngegeven worden voor de gemeentelijke medewerkers, waarbij ook de 
burgerparticipatie een belangrijke rol moet gaan spelen.  
 
Contact met ambtenaren 

• We hebben er indringend voor gepleit dat het college en de politieke partijen op korte 
termijn de Beleidsnota ‘Ouderenbeleid in Boxtel’ vaststellen; daarin is het perspectief 
geschetst voor de periode 2020-2024 (zie de inleiding). Deze beleidsnotitie heeft het 
commitment van 30  vrijwilligers- en professionele organisaties in Boxtel. 

• De notitie ‘Taskforce Wonen en Zorg’ zal besproken worden en leiden tot de analyse, zoals 
die door het ministerie is gevraagd. Deze analyse betreft de lokale opgaven op het gebied van 
wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid voor ouderen en anderen met en ondersteunings- of 
zorgbehoefte. Ook hier hebben we indringend gevraagd om snel actie te ondernemen. 
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• Vervolgens praten de leden van de werkgroep ‘Samen Ouder Worden in Boxtel’ met alle 

vrijwillige en professionele organisaties over de vraag: ‘Wat kunnen jullie bijdragen aan de 
uitvoering van het programma? 

• Vervolgens stelt de werkgroep, op basis van de toezeggingen, een uitvoeringsprogramma 
samen en kunnen de organisaties op realisatie van deze activiteiten intekenen. 

 
In de komende maanden willen we ook de relatie met de 
gemeenteambtenaren verbeteren en verder uitbouwen, 
zodat de plannen van de werkgroep en de organisaties 
helder op hun netvlies komen. 
 
Contact en samenwerking met Contour de Twern 

Twee leden van onze werkgroep hebben samen met twee 
medewerkers van Contour de Twern in Coronatijd een tijdelijke 
projectgroep gevormd. Hiermee konden we goed zicht houden op 
o.a. de mantelzorgers, die de zorg hebben voor hun 
(dementerende) ouders of familieleden en op de 80-jarigen, zodat 

extra hulp geboden kon worden, als daarvoor aanleiding was. Er is een hulplijn ontstaan voor ouderen 
in nood; van deze hulplijn in beperkte mate gebruik gemaakt.  
De samenwerking met Contour de Twern is bijzonder prettig en constructief verlopen. Deze 
projectgroep opereerde namens de grote achterban van alle senioren in Boxtel en vindt daarin ook 
haar legitimatie. Daarmee draagt zij het belang van de ondersteuning van ouderen uitdrukkelijk uit. 
Een van de tastbare resultaten is geweest dat we de -bij Contour de Twern bekende- mantelzorgers 
een bloemetje hebben kunnen aanbieden. De bezorgers van de bloemetjes hebben een gesprekje 
aangeknoopt met de mantelzorgers. Dit heeft in een aantal gevallen geleid tot een actie van een 
medewerker van Contour de Twern. 
Het was een bijzondere ervaring om te bemerken hoeveel betrokkenheid in Boxtel zichtbaar werd om 
kwetsbare mensen te ondersteunen. Maar…..over de hulpstructuren voor mantelzorgers moet nog 
intensief overleg gepleegd worden met de gemeentebestuur en gemeenteambtenaren, zodat de 
kwaliteit en continuïteit verbeterd wordt.  
 
Contact met JOOST en met de bewonerscommissie Elde-JOOST 

 
We hebben regelmatig contact met het management van JOOST, waarin we de 
behoeften mbt tot ‘wonen en zorg’ doorspreken en ondersteunen om oplossingen te 
bedenken voor het tekort aan geschikte woonvormen voor senioren. Binnen JOOST is 
zeer veel expertise aanwezig over dit onderwerp. 
 

 
Bezoek aan Kloosterkwartier Veghel 
Op woensdag 01 juli zijn leden van onze werkgroep en van Ouderen in Regie gaan praten over en 
kijken naar de woonvormen, zoals die in Veghel zijn gerealiseerd binnen het Kloosterkwartier. 
Het betreft het gebied van het klooster van de zusters Franciscanessen tot en met het gebied van het 
voormalige St.-Josef ziekenhuis.  

Dit project wordt uitgevoerd door Zenzo. Het Kloosterkwartier wordt een 
gebied waar mensen samen leven en waar ze zorg kunnen krijgen als dat 
nodig is. Een combinatie van woningen, zorgfaciliteiten en onderwijs, 
met de mogelijkheid samen te ontspannen in de kloostertuin. Straks vind 

je hier gezinnen, mensen met een extra zorgbehoefte, scholieren en ondernemers: Kortom mensen 
die elkaar stimuleren en ondersteunen. Met als resultaat een sociaal sterke omgeving, waar iedereen 
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zich prettig voelt. Het contact met Zenzo heeft twee initiatieven over wonen en zorg opgeleverd; 
daarover een volgende keer meer. 
 
Verdere Contacten 

De werkgroep heeft in de afgelopen maanden een aantal keren contact 
gehad met de voorzitter van KBO Brabant Leo Bisschops. KBO Brabant houdt 
zich in grote mate bezig met ondersteuning van en hulp aan senioren. Een 
van de opvallendste activiteiten is de opstart van de belcirkels, waardoor 

senioren met elkaar in contact konden komen en het alleen-zijn verlicht kan worden. KBO Brabant is 
voor de werkgroep een goede inspiratiebron en adviesorgaan gebleken. 
 
Tot Slot: De derde Levensfase inspireert ons 

We worden ouder en blijven bovendien langer gezond. 
Hierdoor hebben velen van ons na hun pensionering nog een 
flink aantal jaren voor zich die zij naar eigen wens vorm 
kunnen geven. Terwijl de mensen vroeger na pensionering 
vaak versleten waren, in minder goede gezondheid 
verkeerden en vooral behoefte hadden aan rust, geldt dit voor 
veel gepensioneerden van nu niet meer. Mensen zijn vaak nog 
relatief gezond en vitaal en ze kunnen, willen en doen nog van 
alles. 
De derde levensfase krijgt in het huidige maatschappelijke 

debat en in beleid, regelgeving en arrangementen nog te weinig aandacht. Er gaat veel aandacht uit 
naar kwetsbare, eenzame en afhankelijke, veelal oudere ouderen. Tegelijkertijd wordt het beeld van 
de genietende, consumerende en vitale jongere oudere die net met pensioen is, gevormd door 
reizen, concertbezoek, lekker eten en samen fietsen.  
Deze clichébeelden dienen vervangen te worden door een realistischer en vollediger beeld van de 
groep jonge ouderen die onze samenleving rijk is. Mensen in de derde levensfase zouden vaker en op 
een passende manier kunnen worden uitgenodigd om deel te blijven nemen aan de maatschappij. 
(zie Raad voor volksgezondheid en samenleving). 
Deze groep ouderen vormen samen een grote expertisebron; de bereidheid om zich als vrijwilliger in 
te zetten is daarom ook groot. De omvang van de ‘vrije’ tijd en de maatschappelijke behoefte aan 
inzet op talloze gebieden, is een inspiratiebron en vergroot het gevoel van zinvolheid, waarmee 
eenzame gevoelens voorkomen kunnen worden. 
 
Wij zijn op zoek naar…… 
Zijn er binnen uw organisatie medewerkers met een specifieke expertise b.v. met betrekking tot 
economie, financiën of statistiek, of het werven van fondsen en subsidieregelingen, die zich willen 
inzetten voor ons gezamenlijke doel, laat het ons dan weten.  
 

 

Wij adviseren je dit eens te lezen: 

• Het landelijke programma Langer Thuis (https://www.programmalangerthuis.nl/)  

• Taskforce Wonen en Zorg (https://www.taskforcewonenzorg.nl/ ) 


