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Redactioneel 

In deze nieuwsbrief heeft de term ‘in ei-
gen regie’ een centrale plaats. In  de Sce-
nariobijeenkomst over de toekomst van 
Ouderen in Regie bleek dat deze term 
zijn nut bewezen heeft en dat organisa-
ties het nuttig vinden over ‘eigen regie’ 
met OiR in gesprek te blijven. 

In de Regiovisie VVT-organisaties 
Noordoost-Brabant gaat het over ‘eigen 
regie’ in de betekenis dat de burger 
wordt gestimuleerd om na te denken 
over het organiseren van zijn of haar 
zorg in de toekomst waardoor het ver-
mogen om eigen regie te nemen wordt 
versterkt. 

En in het Programma Samen zorgen van 
Zorggroep Elde Maasduinen, krijgt de 
familie en het sociaal netwerk van een 
cliënt een prominentere rol waardoor 
de zorg beter kan worden afgestemd op 
de cliënt. 

Verder leest u in deze nieuwsbrief de 
respons op onze oproep aan geïnteres-
seerden in Collectief Particulier Op-
drachtgeverschap, brengen we verslag 
uit over de stand van zaken van Hartjes 
in de Wijk en staan we stil bij het succes 
van Seniorenvervoer Boxtel. 

We besluiten met een aantal  interes-
sante publicaties en brengen verslag uit 
van de Brabantse Week van het Wonen.        

Coöperatiezaken 

Scenariobijeenkomst 
De scenariobijeenkomst over de toe-
komst van de Coöperatie Ouderen in Re-
gie heeft inmiddels plaatsgevonden.  

14 Deelnemers, waarvan 5 uit organisa-
ties in Boxtel: Woonstichting Joost; 
Zorggroep Elde Maasduinen (thuiszorg); 
Stand-by Thuiszorg en ContourdeTwern 

en 9 leden van de Coöperatie, gaven 
hun input over de rol van Ouderen in 
Regie in de huidige maatschappelijke 
context.  
Over nut, noodzaak en urgentie van se-
niorenbeleid in Boxtel was iedereen het 
eens. Wel werd aan het begrip ‘in eigen 
regie’ een bredere betekenis gegeven. 
De nieuwe benadering is ‘wat kun je 
zelf, wat heb je nog nodig en hoe kun-
nen we dat organiseren’ en ‘wat kun je 
vanuit een wijk zelf doen en waar heb je 
hulp bij nodig’.  Aandachtspunt hierbij is 
in hoeverre deze ontwikkelingen daad-
werkelijk de eigen regie bevorderen en 
wat hulpvragers nodig hebben om ‘ei-
gen regie’ in de nieuwe, ruime beteke-
nis te kunnen voeren en wat dit vraagt 
van de aanbieders van woon-, zorg- en 
welzijnsdiensten? Hierdoor kunnen ook 
nieuwe samenwerkingsvormen ont-
staan tussen Ouderen in Regie en de 
aanbieders van zorg en welzijn, onder 
meer in de sfeer van informatie over 
wat mogelijk is maar ook op het gebied 
van training en mind set. Ook vraagt dit 
om de aanwezigheid van informatie en 
hulp (doorverwijsmogelijkheden) op 
wijkniveau. Het project Hartjes in de 
Wijk is daar een voorbeeld van. – 

Toekomstige rol en taak Ouderen in Re-
gie 
Wat opvalt is de beperkte zichtbaarheid 
van Ouderen in Regie. Het onderscheid 
tussen Stichting en Coöperatie is ver-
warrend. Ook voor leden van de Coöpe-
ratie.  

Organisaties vinden het belangrijk dat 
Ouderen in Regie vraagstukken rond 
“eigen regie” blijft agenderen. 

Ouderen in Regie kan een rol vervullen 
bij het verspreiden van informatie en 
het bevorderen van samenwerking en 
afstemming tussen organisaties in rela-
tie tot ‘eigen regie’.  

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

E-mail: info@oudereninre-
gie.nl 

Welkom  
• Voor u ligt de achtste nieuwsbrief 

van de Coöperatie Ouderen in Re-
gie U.A.  

• De nieuwsbrief komt 4 maal per 
jaar.  

• Kopij voor volgende nieuwsbrief 
inleveren vóór 15 maart 2023  

• 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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Conclusies 
1. Organisaties dichten Ouderen in Re-

gie de volgende rollen toe: 

• Invloed op beleid uitoefenen. 

• Eigen regie van senioren op de 
agenda te houden en hierover het 
gesprek aangaan met organisaties. 

• Denktank t.a.v. innovatief beleid. 

• Informatie en bewustwording van 
senioren (m.b.t. eigen regie en wat 
mogelijk is). 

2. Stichting én Coöperatie is (voor ie-

dereen) verwarrend. Echter het is 

niet slim om Ouderen in Regie als 

begrip op te heffen. De term heeft 

zijn nut bewezen en organisaties ge-

ven aan het nuttig te vinden over 

‘eigen regie’ met OiR in gesprek te 

blijven. Er is geen vergelijkbaar ‘ve-

hikel’ om ‘eigen regie’ te agenderen. 

3. Er gaan stemmen op voor een 

nieuw, ander samenwerkingsver-

band met meerdere organisaties in 

zorg-, wonen- welzijn, de KBO en de 

gemeente. 

Besluitvorming 
In haar vergadering van 9 januari a.s. zal 
het bestuur van Ouderen in Regie een 
voorstel tot besluitvorming voorberei-
den over de rol van Ouderen in Regie en 
de gewenste organisatievorm voor de 
toekomst. Ook willen we dan een aanzet 
geven voor het werkplan van 2023.  

Het voorstel tot besluitvorming zal ver-
volgens aan de leden van de Coöperatie 
worden voorgelegd tijdens de eerstvol-
gende ledenvergadering die in de eerste 
helft van februari zal worden gehouden.  

Regiovisie VVT-organisaties 

In de Regiovisie ‘Samen zorgen is min-
der zorgen’ Noordoost-Brabant (april 
2021) formuleren de samenwerkende 
organisaties in de Verpleging Verzorging 
en Thuiszorg (VVT) uit Noordoost Bra-
bant hun visie op een toekomstbesten-
dige ouderenzorg in de regio.  

We lichten er een aantal onderdelen uit 
die laten zien wat van (potentiële) cliën-
ten en hun omgeving kan worden ver-
wacht m.b.t. de hulpvraag en eigen ge-
zondheid en welbevinden.   

Naar de cliënt toe is de centrale bood-
schap die van zelfredzaamheid en het in-
zetten daarvan vóór er sprake kan zijn 

van professionele zorg. In de huidige 
maatschappelijke context is het onbe-
perkt krijgen van professionele zorg en 
ondersteuning geen vanzelfsprekend-
heid meer. Uitgangspunt is dat mensen 
zelf verantwoordelijk zijn voor hun ge-
zondheid en dat iedereen bijdraagt om 
een hulpvraag uit te stellen dan wel 
hulpvragen mee in te vullen. Vragen als 
‘wat kan de cliënt zelf’; ‘wat kan de cli-
ent met hulpmiddelen/technologie’; 
‘wat kan de cliënt met naasten’; ‘wat 
kan met ondersteuning vanuit de wijk’, 
gaan vooraf aan het inzetten van profes-
sionele zorg. 

Wel is er sprake van maatwerk. Zo kan – 
als het sociaal netwerk bij de cliënt min-
der aanwezig is – gekozen worden voor 
het inzetten van minder of niet gekwali-
ficeerde medewerkers. Ook andere or-
ganisaties in het domein wonen, zorg, 
welzijn hebben hierin een rol.  

Er dient een maatschappelijk debat op 
gang te worden gebracht waarin een 
duidelijk appèl wordt gedaan op de ei-
gen verantwoordelijkheid. De burger, de 
cliënt zelf en de buurt dienen bij te dra-
gen aan het uitstellen, dan wel het invul-
len van de hulpvraag. De burger is ver-
antwoordelijk voor het organiseren van 
woonvragen, welzijn, zorg en het eigen 
netwerk. Door burgers te stimuleren om 
na te denken over het organiseren van 
zijn of haar zorg in de toekomst wordt 
het vermogen om eigen regie te nemen 
versterkt.  

De regio wil meer focus leggen op het 
voorkomen van zorg en verergering, het 
versterken van mogelijkheden en het 
bevorderen van gezondheid. De focus 
ligt daarbij op wat iemand nog wel kan. 
Ook zetten de regiopartners in op ge-
meenschapszin en factoren die bijdra-
gen aan een gezonde levensstijl zoals 
beweging, sociale contacten en zinge-
ving.  
Chris D’havé    

 Rabo ClubSupport 

Vanuit de Rabo ClubSupport actie heeft 
de Coöperatie Ouderen in Regie dit jaar 
een bedrag van € 104,59 ontvangen. Wij 
bedanken iedereen die op Ouderen in 
Regie heeft gestemd.   

 

Samen Zorgen 

bij Zorggroep Elde Maasduinen. 
Familie, vrienden zijn onmisbaar voor 
ons welbevinden. Het sociale netwerk 
speelt dan ook vaak een grote rol als ie-
mand door ouderdom of ziekte extra 
zorg en aandacht nodig heeft. Het be-
lang van een goede samenwerking in de 
ouderenzorg tussen beroepskrachten, 
vrijwilligers en het sociale netwerk 
wordt al jaren onderstreept. Dankzij 
naasten die de behoeften en voorkeu-
ren van de cliënt veelal het beste ken-
nen, kan de zorg beter worden afge-
stemd op de cliënt. Toch is in Nederland, 
in vergelijking met andere landen, de 
zorg voor oudere mensen nog steeds 
sterk geformaliseerd en is de samen-
werking met het netwerk en vrijwilligers 
veelal niet structureel georganiseerd. 
Door de stijgende zorgvraag en toene-
mende personeelstekorten is de nood-
zaak van een goede samenwerking gro-
ter geworden. De verantwoordelijkheid 
van zorg en ondersteuningsvragen kan 
door naasten simpelweg niet langer 
meer alleen bij beroepskrachten gelegd 
worden en voor beroepskrachten kan 
samenwerken met vrijwilligers en het 
sociale netwerk niet langer vrijblijvend 
zijn. Dit vraagt een fundamentele om-
slag in de maatschappij in het denken 
over zorgen en de rol die verwacht kan 
worden van zorgorganisaties. Van Zorg-
groep Elde Maasduinen als zorgaanbie-
der vraagt het dat we voorwaarden 
moeten creëren waaronder medewer-
kers een verbinding met het netwerk 
van de oudere aangaan en waarbij het 
netwerk van de zorgvrager meer zeg-
genschap en verantwoordelijkheid 
wordt gegeven om de zorg voor hun 
naaste op zich te (blijven) nemen. Het 
vraagt van medewerkers de bereidheid 
en de vaardigheden om samen te wer-
ken met het netwerk van de oudere. 
Deze veranderopgave wordt door ZGEM 
door middel van het strategisch pro-
gramma Samen Zorgen opgepakt dat in 
januari 2023 van start zal gaan. Het doel 
van het programma is het aanjagen, on-
dersteunen en bestendigen van een 
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gelijkwaardige samenwerking tussen 
medewerkers, naasten en vrijwilligers 
zowel thuis als in het verpleeghuis. Het 
afgelopen jaar zijn er kleinschalige Sa-
menzorg experimenten binnen ZGEM 
uitgevoerd en hebben er diverse dia-
loogsessies plaatsgevonden die de basis 
vormen voor het programma. De focus 
voor de komende jaren zal liggen op het 
herontwerpen van diverse werkproces-
sen in de organisatie, het stimuleren van 
een cultuurverandering en het facilite-
ren van medewerkers, naasten en vrij-
willigers in de verandering naar samen 
zorgen.   
Hanneke van der Meide, Programma-
manager Samen Zorgen ZGEM,  

hanneke.vandermeide@zgem.nl  

Hartjes in de Wijk 

 
Stand van zaken Hartjes in de Wijk 
De bespreking van het projectplan Hart-
jes in de Wijk op 20 oktober voor geïn-
teresseerde leden is door ziekte helaas 
niet doorgegaan. Op advies van onze 
vertegenwoordiger in de projectgroep 
heeft het bestuur van OiR schriftelijk 
aan de projectgroep Hartjes in de Wijk 
laten weten zich goed te kunnen vinden 
in de tekst van zowel het projectplan als 
van de samenwerkingsovereenkomst. 

Ouderen in Regie benoemt hierbij de 
volgende activiteiten als bijdrage aan 
Hartjes in de Wijk:  

• Deelname in de projectgroep/te vor-
men klankbordgroep;   

• Beschikbaar stellen nieuwsbrief;   

• Organiseren   themabijeenkomsten;  

• Meedenken over uitrol Hartjes in de 
Wijk;  

• Uitvraag onder het eigen netwerk 
voor werving van vrijwilligers; mee-
denken over/agenderen van rele-
vante thema’s en meezoeken naar 
oplossingen voor structurele knel-
punten.  

Het bestuur is voorzichtig met toezeg-
gingen over mede oprichten van een 
Stichting en/of deelname in een 

stichtingsbestuur en kan vanwege be-
perkte middelen ook geen financiële bij-
drage leveren of vrijwilligers voor de uit-
voering.  

Begrotingsbehandeling 
Bij de begrotingsbehandeling van de ge-
meente 2023-2025 heeft de Coöperatie 
eind oktober een brief aan het College 
en de raadsfracties gestuurd om duide-
lijkheid te krijgen over de hoogte van 
het beoogde budget voor ouderenbe-
leid c.q. het project HidW. Ook de KBO 
en de adviesraad Sociaal Domein heb-
ben vragen gesteld. Het budget blijkt 
zeer beperkt (€ 50.000, - extra). Tijdens 
de begrotingsbehandeling herbevesti-
gen alle politieke partijen het belang dat 
HidW tot stand komt en de ouderen-
agenda conform afspraak tot uitvoering 
wordt gebracht. 

Er wordt een motie aangenomen zodat 
ook voor het ouderenbeleid een beroep 
kan worden gedaan op de nieuwe rege-
ling voor ‘grote maatschappelijke opga-
ven’ en er komt een tussenevaluatie van 
het ouderenbeleid in 2023.  

Voortgang  
Ook de besluitvorming in de project-
groep HidW is vertraagd omdat half de-
cember nog steeds niet alle organisaties 
op bestuurlijk niveau duidelijkheid heb-
ben gegeven wat zij willen inbrengen en 
in hoeverre ze willen investeren in een 
formele samenwerking met andere par-
tijen. De vrijwilligersorganisaties KBO en 
OiR hebben zich al wel positief uitgesp-
roken. Om uit de impasse te komen is 
daarom per brief aan de directies van de 
zorgorganisaties, Woonstichting, ge-
meente Boxtel en Contour de Twern ge-
vraagd in overleg met elkaar te treden 
en duidelijkheid te geven zodat de werk-
groep haar besluit voor een definitief 
go/no go op 1 maart 2023 kan nemen. 
Tot die tijd zetten de vier vrijwilligers die 
tot nu toe vrijwel al het werk hebben ge-
daan hun activiteiten on hold.  

Voor Ouderen in Regie is van belang dat 
er voldoende middelen beschikbaar ko-
men voor de coördinatie en professio-
nele ondersteuning van het project en 
voor investeringen in innovatieve activi-
teiten.  

Het blijft spannend of voldoende par-
tijen daarin kunnen en willen investe-
ren. 

Els Bos, werkgroep Hartjes in de Wijk  

Voortgang CPO 

Naar aanleiding van de oproep van De 
Werkgroep Wonen in de Mooi Boxtel 
krant en de Meijerij aan belangstellen-
den voor CPO (Collectief Particulier Op-
drachtgeverschap), hebben 18 perso-
nen zich gemeld. 

Die zijn allemaal telefonisch benaderd 
met de mededeling dat we druk bezig 
zijn een info avond te organiseren in ja-
nuari 2023. Tijdens die bijeenkomst zal 
een deskundige met ervaring met CPO 
trajecten, van alles komen vertellen 
over wat zich op het pad van een CPO en 
voordoet en kan voordoen. 

Notarieel en financieel traject, koop of 
huur, grondgebonden en/of apparte-
menten, gemeenschappelijke ruimten 
e.d. evenals een tuin. Voor de informa-
tieavond zullen wij ook contact zoeken 
met de “media”, alsmede een herhaalde 
oproep plaatsen. We zijn ook locaties 
aan het zoeken via het kadaster en te-
vens grondeigenaren op te sporen. We 
kijken en zoeken naar contact. 

Wim van Amelsfort,namens de werk-
groep wonen - bouwen. 

 

Projectleiders Ouderenbe-
leid gemeente 

Op 10 november jl. maakte een delega-
tie van Ouderen in Regie kennis met de 
projectleiders ouderenbeleid van de ge-
meente: Anke van Schaaijk en Miranda 
Sanders. Zij gaan – na het stopzetten van 
SOWiB - verder met het vormgeven aan 
de ouderenagenda. Het gesprek ging 
over de wijze waarop de vier speerpun-
ten (Wonen en Woonomgeving; Gezond 
en vitaal; Verbondenheid en Eenzaam-
heid; Ondersteuning en Zorg Thuis) uit 
de beleidsnotitie Samen Ouder Worden 
in Boxtel zullen worden gerealiseerd en 
de wijze waarop Ouderen in Regie daar-
aan zou kunnen bijdragen.  

mailto:hanneke.vandermeide@zgem.nl
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We hebben kort de werkwijze en de ac-
tiviteiten van Ouderen in Regie toege-
licht. Daarbij kwam ook (het succes van) 
Seniorenvervoer Boxtel aan de orde. 
Verder werd het op handen zijnde initi-
atief om de belangstelling te peilen voor 
Collectief Particulier Opdrachtgever-
schap toegelicht. M.b.t. de uitvoering 
van de Ouderenagenda, hebben we aan-
gegeven om naast onze betrokkenheid 
in de projectgroep van Hartjes in de 
Wijk, ook een rol te willen spelen bij de 
uitvoering van het Woonwensenonder-
zoek, zo mogelijk samen met de KBO. In 
januari a.s. zal een concept voorstel 
voor de uitvoering van dit onderzoek 
worden besproken. 

Chris D'havé 

Seniorenvervoer Boxtel 

Een derde auto voor Seniorenvervoer  
Al vanaf de start in november 2021 is Se-
niorenvervoer Boxtel een groot succes. 
De laatste Nieuwsbrief van Seniorenver-
voer Boxtel meldt in de periode februari 
- november 2022 bijna een verdubbeling 
van het aantal abonnees.  

Door de grote toename van nieuwe 
abonnees in de afgelopen twee maan-
den en een stijging in ritaanvragen van 
de huidige abonnees heeft het bestuur 
van SSB besloten om tijdelijk een huur-
auto in te zetten. Hiermee wil het be-
stuur voldoen aan haar maatschappe-
lijke opdracht: het bieden van comforta-
bel vervoer voor senioren van deur tot 
deur tegen een laag betaalbaar tarief.   
Recentelijk is hiertoe een samenwer-
kingsovereenkomst gesloten met de 
landelijk opererende organisatie “Gratis 
Vervoer”. Zij stellen voor de duur van 5 
jaar een gratis auto beschikbaar onder 
de voorwaarde dat zij voldoende bedrij-
ven en organisaties binnen Boxtel be-
reid vinden hieraan hun bijdrage te ver-
lenen. Het bedrijf “Gratis Vervoer” be-
nadert zelf sponsoren met het voorstel 
om voor de duur van 5 jaar hun logo op 
deze auto te plaatsen. Bij voldoende 
deelnemers hebben zij daarnaast voor 
aanvulling van het benodigde bedrag 
óók zeer goede connecties met een lan-
delijk vermogensfonds. Deze schenken 
regelmatig en soms wel tot 50% van de 
aanschafprijs van een nieuwe auto.  

Opnieuw wordt door ons dan gekozen 
voor een KIA e-soul. Voor deze cam-

pagne, inclusief het eindresultaat reke-
nen ze een gemiddelde looptijd van 10 
tot 12 weken. Een voor ons bepalende 
voorwaarde voor deelname was dat hier 
de regeling “no cure no pay” van toepas-
sing is d.w.z. dat SSB verschoond blijft 
van eventuele financiële kosten wan-
neer het eindresultaat van dit project 
niet wordt behaald. 

Als tussenoplossing, zodat wij alvast 
over een 3e auto konden beschikken 
hebben zij ons het aanbod gedaan om 
de VW Caddy ter beschikking te stellen 
op basis van een zeer schappelijke 
maandelijkse huurovereenkomst.  

Op basis van eerdere projecten heeft in 
hun ogen ons project een zeer goede 
kans van slagen. Pas in week 30 kan ge-
start worden met deze campagne, maar 
hopelijk wel met het eindresultaat de 
beschikking over de derde 3e KIA e-soul. 

Kees de Waal, Voorzitter SSB 

Aandacht van KBO voor SSB 
Ook in ONS Boxtel van de KBO Boxtel 
wordt aandacht besteed aan SBB. Vanaf 
januari zal er in elke uitgave van Ons een 
advertentie staan van SBB.  

En dankzij spontane medewerking van 
de redactie van de KBO Liempde is er 
een aanbeveling over Seniorenvervoer 
Boxtel verschenen in hun nieuwsbrief 
van oktober jl. Daarmee heeft de be-
kendheid van SBB bij ruim 350 senioren 
in Liempde, een stevige boost gekregen. 
We verwachten dat hierdoor de vraag 
van senioren naar onze diensten ook 
vanuit Liempde zal toenemen. 

Joop van Dun 

Woonzorgvisie gemeente 

In voorbereiding op de op te stellen 
Woonzorgvisie vraagt de gemeente om 
input van de burgers.  Inwoners worden 
uitgenodigd om online een enquête in 
te vullen. De enquête is te vinden op 
https://praatmee.boxtel.nl/pro-
jecten/woonzorgvisie en is in te vullen 
van 21 december tot en met 12 januari 
2023.  Daarnaast worden 2 inloopmo-
menten georganiseerd over dit thema. 

• Boxtel: dinsdag 17 januari van 17.30-
20.30u in De Rots 

• Liempde: maandag 23 januari van 
17.30-20.30u in D'n Liempdsen Herd 

Interessante publicaties 

Het Programma Wonen en Zorg voor 
Ouderen (23 november 2022) - heeft tot 
doel dat ouderen in een geschikte wo-
ning en leefomgeving met plezier kun-
nen wonen en kunnen verhuizen als ze 
dat willen. Het omvat 3 actielijnen: 

1. Het versnellen van de woningbouw 

voor ouderen.  

2. Verhuisbewegingen van ouderen en 

doorstroming.  

3. Een leefomgeving realiseren die uit-

nodigt voor bewegen en ontmoe-

ten. 

Een nieuw thuis. Doorstroming stimule-
ren van senioren op de woningmarkt. 
Oktober 2022, gaat over het benaderen, 
ontzorgen en ondersteunen van senio-
ren om de stap naar een aantrekkelijke 

nieuwe woning te maken.  

Het Manifest ‘Een (t)huis voor senioren 
in Brabant!’ werd opnieuw onder de 
aandacht gebracht tijdens de derde edi-
tie van de Brabantse week van het Wo-
nen 14 t/m 18 november jl. Een terug-
blik op de verschillende onderdelen van 
die week vindt u in het digitale maga-
zine. 

Voor de slotconferentie ‘Bouwen voor 
senioren en aan Vitale zorgzame ge-
meenschappen!' heeft het Brabants 
Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn een aan-
tal prioritaire actiegebieden geformu-
leerd En daarbij de belangrijkste succes- 
en drempelfactoren in beeld gebracht.    

• Betrekken senioren 

• Wooninitiatieven 

• Vitale zorgzame gemeenschappen 

• Verhuisbereidheid en woningaan-
passing 

Ten Slotte  

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

Het bestuur van Ouderen in Regie 
wenst u een voorspoedig 2023 toe! 
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