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Verslag bewonersbijeenkomst 24 maart 2016
Stichting Ouderen in Regie Boxtel blij met opkomst bij vervolgaanpak pilot onderzoek
Componstenbuurt Boxtel Oost.
Op donderdagavond 24 maart was de zaal met 60 aanwezigen in de Rots goed gevuld tijdens de
bijeenkomst die de werkgroep Zorg en Onderlinge Dienstverlening van Stichting Ouderen in Regie Boxtel
had georganiseerd. De bijeenkomst is een vervolg op de succesvolle enquête in een deel van de wijk
Boxtel Oost waar senioren bevraagd werden over hun woontoekomst na te denken en daarbij in het
bijzonder zich uit te spreken over onderlinge zorg en dienstverlening.

1

Tijdens de avond werd ingegaan op de mogelijkheden en kansen die er zijn voor senioren door vooral
zelf aan het roer te blijven en vanuit de eigen regie wonen, zorg en welzijn te organiseren. Wieke
Doevendans, lid van de werkgroep, leidde de avond en gaf aan dat de avond voor de pauze informatief
van opzet is en na de pauze de aanwezigen in diverse groepjes dieper in kunnen gaan op een aantal
items. Chris D’Havé en Ad van den Brand gingen in op de aanleiding en de uitslag van het pilot
onderzoek Componistenbuurt waaruit veel relevante informatie is gekomen.
Vanuit verscheidene instanties werd voor de pauze ingegaan op de uitslagen van de enquête.
Wethouder Van den Broek gaf een compliment over de grote respons die behaald is door huis aan huis
de mensen op te zoeken en hun mening te vragen. Hij gaf ook aan dat de Gemeente vanuit haar WMO
beleid dit soort initiatieven steunt en daarvoor geld op de begroting heeft. Daarnaast streeft de
wethouder naar een gezamenlijke ouderenagenda. Hij gaf aan dit jaar een themabijeenkomst daarover
te organiseren waarbij levensgericht beleid inclusief het langer thuis blijven wonen het centrale thema
is.
Sandra Biemans, wijkconsulent van woonstichting St.Joseph reageerde ook positief op de uitslag van het
onderzoek en maakte de verbinding met het koersplan “Samen voor Meer “ van Sint Joseph dat uitgaat
van verbinden. Leefbaarheid is ook een aandachtspunt van de woningcorporatie daarom ondersteunt
Sint Joseph ook burgerinitiatieven die daaraan een positieve bijdrage kunnen leveren. De huiskamer van
Hoogheem, het digitale project “mijn Buurtje “ zijn daar ook goede voorbeelden van. Bij het
nieuwbouwcomplex Cronenborg wordt bij toewijzing ook rekening gehouden met samen met je buren
verhuizen.
Bestuurslid Bernadette Meijs van Stichting de Rots hield een warm pleidooi voor het optimaal inzetten
van de Rots, een gemeentelijk monument dat zeer goed toegerust is voor het bieden van ontmoeten en
het samen gebruiken van maaltijden door senioren. De Rots wil daaraan alle mogelijke medewerking
geven en van de Rots ook een huiskamer van Oost maken. Als dat kan met senioren die dat zelf gaan
organiseren ziet de Rots veel mogelijkheden.
Deze mogelijkheden ziet ook het bestuur van de Kinderboerderij, ook hier kunnen op termijn senioren
gezamenlijk de maaltijd gebruiken. Jac Nouwens, bestuurslid van de Kinderboerderij, hield een positief
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pleidooi over het samenwerken met ouderen in regie om met elkaar ervoor te gaan zorgen dat met
name alleenstaanden in de wijk Oost de mogelijkheden wordt geboden de warme maaltijd in de
kinderboerderij te gebruiken. Alle faciliteiten zijn er en de vrijwilligers hebben er onder aanvoering van
de boerin ook zin in dit op te pakken. Men wil op korte termijn starten en werkt daartoe samen met
verscheiden instanties zoals de organisatie eet met je hart. Zijn credo is gewoon beginnen en niet
afwachten.
Omdat uit de enquête ook vragen over langer thuis blijven wonen en woningaanpassingen hoog
scoorden sprak Wim van Amelsfort van Blijvend Thuis in Eigen Huis, een onderdeel van WoonWijs, over
de mogelijkheden van het laten uitvoeren van een woonscan. Hij is een van de mensen die vanuit deze
organisatie een woonscan kan uitvoeren waarbij de woning wordt bekeken en geadviseerd wordt welke
aanpassingen er nodig zijn om verantwoord langer in je eigen huis te blijven wonen. Deze woonscan is
gratis. Binnenkort gaat blijvend thuis in eigen huis per wijk voorlichting geven over dit belangrijke aspect
voor veel senioren.
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Chris D’Havé en Ad van den Brand gaven daarna een korte uitleg over het opzetten van een
zorgcoöperatie, die gevormd wordt door burgers en als coöperatie ook leden heeft die samen beslissen.
Een zorgcoöperatie kan naast het organiseren van onderlinge zorg en dienstverlening ook zelf zorg
organiseren, afspraken maken met de Gemeente over WMO zaken en met zorgaanbieder contracten
afsluiten waarbij de coöperatie de kwaliteit bewaakt. Een zorgcoöperatie kan een vervolg zijn op
onderlinge zorg en dienstverlening maar kan ook zo opgericht worden door een aantal mensen.
Wederkerigheid is daarbij ook een belangrijk onderdeel wat inhoudt dat je niet alleen diensten, zorg ,
afneemt maar ook zelf diensten en (mantel) zorg verleent.
Van een zorgcoöperatie is men lid en men betaald daarvoor een bescheiden contributie.
Als afronding van dit deel van de bijeenkomst werd het filmpje:” Gelukkig oud worden in eigen buurt”
van Kilimanjaro, een organisatie, burgerinitiatief uit Eindhoven getoond, waarbij de zorgzame buurt ook
zonder al te veel subsidie gewoon is opgepakt door burgers in buurten.
Na de pauze werden drie groepen gevormd rondom de thema’s veilig wonen, onderlinge zorg en
dienstverlening en zorgcoöperatie.
Gedurende 20 minuten werd aan diverse tafels enthousiast gediscussieerd en werden diverse
opmerkingen en suggesties gedaan over het met elkaar opzetten van onderlinge zorg en dienstverlening
en het mogelijk met elkaar opzetten van een vorm van zorgcoöperatie.
De suggestie en aanbevelingen uit de diverse groepen worden door de werkgroep nog nader
uitgewerkt, alle opmerkingen op de vragen zijn met plakkertjes op de diverse flip-overs geplaatst.
Enkele opmerkingen vanuit de groep onderlinge dienstverlening:
Organiseer dienstenruil.
Zorg voor ontmoeten in de buurt.
Organiseer een buurt BBQ
Neem een Deelhond!
Help elkaar met klussen in en om het huis
Organiseer vraag en aanbod
___________________________________________________________________________________________________________
E-mail:

werkgroepzorgendienstverlening@gmail.com

Website: WWW.OUDERENINREGIE.NL

Stichting Ouderen in Regie Boxtel
Werkgroep Zorg en Onderlinge Dienstverlening
Zet een telefooncirkel op
Organiseer een vervoersdienst, busdienst.
Opmerkingen en suggesties Zorgcoöperatie:
Zorg voor een goede coördinatie. ( beroepskracht ? )
Begin bescheiden en rol het daarna verder uit
Met 10 mensen kun je al een zorgcoöperatie oprichten.
Zorg voor goede en veilige zorg en diensten.
Aandacht voor de geestelijke gezondheid vooral bij senioren
Denk aan de kwaliteit van je diensten
Wat heb ik te bieden ( ik vraag hulp maar kan bijna niets terug doen )
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Het thema veilig wonen werd ook aangegrepen om aandacht te vragen voor de woonomgeving zoals
goede bestrating en goede buitenverlichting aanbrengen. Domotica werd ook genoemd maar is nog niet
bij iedereen een begrip. Er zijn veel technische mogelijkheden om het leven aangenamer te maken maar
dat kent ook zijn grenzen. Blijvend thuis in eigen huis geeft advies en voert de aanpassingen niet uit.
Deze organisatie pleit ervoor voor om veilig wonen gecoördineerd aan te pakken deze coördinatie wil
BTiEH graag op zich nemen. De kosten voor woningaanpassingen zijn tegenwoordig grotendeels voor
eigen rekening. Dat geldt voor koopwoningen en ook voor huurwoningen. Als er een Zorgcoöperatie is
zou deze ook daarin een rol kunnen spelen door afspraken te maken met ( plaatselijke ) ondernemers
die tegen een lager tarief aanpassingen kunnen uitoeren.
Na afloop van de avond konden bezoekers op intekenlijsten aangeven op welk onderdeel men met
elkaar verder wil gaan werken aan de uitvoering daarvan. Hier werd door verscheidene mensen gebruik
van gemaakt. Er zijn ook al aanmeldingen voor lidmaatschap van de Zorgcoöperatie.
De werkgroep zorg en onderlinge dienstverlening gaat met de intekenlijsten aan de slag en gaat de
initiatiefnemers adviseren en ondersteunen in het uitvoeren van de plannen.
De organisatie kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst en is blij met de vervolgstappen die nu concreet
worden.
Met genoegen, Ad van den Brand
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