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Hoe staat het ervoor? 15 september ’22 

Laatste nieuwsbrief 

Werkgroep Samen Ouder Worden in Boxtel (SOWIB) stopt samenwerking met 

de gemeente en heft zichzelf op. 

In juli 2021 heeft de werkgroep SOWiB een samenwerkingsovereenkomst met 

het gemeentebestuur gesloten en kort daarna heeft de gemeenteraad de 

beleidsnotitie Samen Ouder Worden in Boxtel vastgesteld als uitgangspunt voor 

het ouderenbeleid in Boxtel. Daarmee dachten we op de goede weg te zijn. 

De werkgroep constateert in een recent uitgevoerde evaluatie echter dat van 

de samenwerking nog weinig terecht is gekomen. De samenwerking met 

wethouder van der Zanden en enkele ambtenaren, waaronder de recent 

benoemde projectleiders ouderenbeleid, verloopt weliswaar prettig maar dat 

heeft tot nu toe weinig concreets opgeleverd. 

Er zijn volgens ons, buiten activiteiten van de werkgroep zelf, nauwelijks 

resultaten te benoemen. Inhoudelijke afstemming met de gemeente op 
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belangrijke thema’s zoals het Sociaal Domein en huisvesting voor ouderen, 

heeft niet plaatsgevonden. De gemeente zou een breed samengestelde 

werkgroep van ambtenaren instellen die samen met de werkgroep aan de slag 

zou gaan. Die werkgroep is echter nog steeds niet ingesteld. De gemeente 

verwijst daarbij voortdurend naar een tekort aan capaciteit door de vele 

vacatures, maar op het aanbod van de werkgroep om (gratis) capaciteit en 

kwaliteit te leveren is nooit ingegaan. De werkgroep heeft dan ook het gevoel 

dat ze systematisch buiten de deur wordt gehouden.  

Wij zijn hierover zeer teleurgesteld, temeer daar steeds duidelijker wordt dat 

hetgeen in de beleidsnotitie is beschreven, in tal van rapporten en notities 

wordt bevestigd en dat daarbij dringend wordt aanbevolen werk te maken van 

genoemde aanbevelingen. Helaas is duidelijk geworden dat burgerparticipatie 

(Meewerkend Boxtel) niet werkt, terwijl er in Boxtel zoveel ouderen zijn die zich 

nuttig willen maken voor de Boxtelse gemeenschap. En dat ook terwijl de 

gemeente voortdurend kampt met personeelstekorten die voor een deel 

(gratis) kunnen worden opgevangen door gekwalificeerde ouderen. 

De beleidsnotitie Samen Ouder Worden in Boxtel is al in september 2019 aan 

het College van Burgemeester en Wethouders aangeboden. In tal van landelijke 

en regionale rapporten wordt gewezen op de noodzaak om werk te maken van 

een goed ouderenbeleid. Boxtel liep en loopt daarin ver achter. Na 

aanvankelijke positieve reacties heeft het bijna twee jaar geduurd voor de 

beleidsnotitie is vastgesteld. Nu er, één jaar later, nog zo weinig resultaten zijn 

te vermelden en afstemming vanuit het ambtelijk apparaat nauwelijks plaats 

vindt, heeft de werkgroep besloten de samenwerking te stoppen. Dit staat in 

schril contrast met de constructieve samenwerking met andere 

(zorg)organisaties. Wij hebben als werkgroep de afgelopen jaren erg veel werk 

verzet en werden extern vaak geduid als een goed voorbeeld van 

burgerparticipatie. Voorbeelden van activiteiten van onze werkgroep zijn: het 

opstellen van de Beleidsnotitie Samen Ouder Worden in Boxtel (2019), initiëren 

van vitaliteitsprogramma’s, ondersteunen welzijn (ContourdeTwern) tijdens de 

corona lock down, doorontwikkeling Hartjes in de Wijk, overleggen met 

projectontwikkelaars, zorg- en welzijnsorganisaties en JOOST!.  We hebben 

recent een uitgebreide Woon Zorg Analyse uitgevoerd en aan het college 
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opgeleverd. Deze wordt in oktober 2022 in de gemeenteraad besproken. Ook 

die analyse toont aan dat er erg veel werk aan de winkel is. 

De werkgroep heeft na deze teleurstellende ontwikkeling besloten zichzelf op 

te heffen. De oprichting van de werkgroep in 2019 was een initiatief van diverse 

ouderenorganisaties. Aan dit initiatief komt nu dus helaas een einde. 

Individuele leden zullen nog wel actief blijven op het gebied van ouderenbeleid 

en projecten voor ouderen, zoals bijvoorbeeld het project Hartjes in de Wijk, 

maar dus niet meer in het verband van de werkgroep Samen Ouder Worden in 

Boxtel. De werkgroep hoopt dat de gemeente alsnog uitvoering gaat geven aan 

een goed ouderenbeleid. De demografische ontwikkelingen gaan onverminderd 

hard door en er zijn al kostbare jaren verloren gegaan. 

Wij danken de samenwerkingspartners en de ouderenorganisaties voor het in 
ons gestelde vertrouwen en voor de prettige samenwerking. We zullen elkaar 
zeker nog in ander verband treffen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Diny Stolvoort 
Betsie van der Sloot-van der Heijden 
Ad van den Brand 
Jac Nouwens 
Leo de Kort 

 

 


