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De door de Werkgroep Senioren georganiseerde bijeenkomst voor ouderen ligt alweer een 
maand achter ons (maandag 13 maart j.l.). Thema was: “Waaraan kunnen en/of moeten 
de wijk en de werkgroep aandacht besteden zodat senioren zo lang mogelijk en met 
plezier thuis en in de wijk kunnen blijven wonen?”  
 
De avond was bedoeld voor 55+ers d.w.z. niet alleen senioren die mogelijk al 
hulpbehoevend zijn en/of dreigen te vereenzamen, maar ook de wat jongere groep 
daaronder, zeg maar de ‘medioren’, die veelal nog volop actief in het leven staan. Dit alles 
onder het motto: “Begin niet pas met nadenken over noodzakelijke voorzieningen wanneer 
de nood hoog is, maar regel nú alvast zaken die misschien pas later nodig zijn!.” 
 
De avond in het Vonderhof trok zo’n 25 belangstellenden. Hieronder een kort verslag van 
de avond, plus een eerste follow-up in de vorm van enkele ideeën en initiatieven. 
 

Inspirerend voorbeeld uit Hoogeloon 
 
De avond werd ingeleid door Ad Pijnenborg uit Hoogeloon, voormalig directeur van een 
verzorgingshuis en momenteel actief als voorzitter van de Zorgcoöperatie Hoogeloon. 

Deze zet zich al meer dan elf jaar in voor het behoud 
en het ontwikkelen van zorg, diensten en faciliteiten 
in het dorp, zodat mensen – ouderen en mensen met 
een beperking – in hun dorp kunnen blijven 
wonen…..ook als de zorgvraag toeneemt. 
 
“Grote reguliere zorginstellingen, maar ook 
woningcorporaties en andere organisaties, zijn vaak 
niet gewend om samen te werken”, aldus Ad 
Pijnenborg. “Zij gaan er te gemakkelijk van uit dat zij 

kunnen bepalen hoe alles geregeld moet worden. Zij moeten zich anders opstellen: 
luisteren naar de inwoners en hen serieus nemen. Mensen willen liever in hun vertrouwde 
buurt blijven. Dagverzorging in een vertrouwde omgeving met mensen die je kent, heeft 
een grote meerwaarde.” 
 
Zorgcoöperatie 
De bewoners van Hoogeloon begonnen in 2005 als eersten in Brabant en Nederland met 
een zorgcoöperatie; inmiddels zijn er meerdere. Een zorgcoöperatie brengt vraag en 
aanbod op het gebied van zorg bij elkaar. Een zorgcoöperatie is een vereniging met leden 
en kan dus een collectieve zorgvrager zijn. Tegelijk is een zorgcoöperatie een 
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onderneming, die samenwerkt met reguliere zorgaanbieders maar ook zelf kan gaan 
ondernemen en aanvullende zorg en dienstverlening tot stand kan brengen. 
 
De Zorgcoöperatie Hoogeloon telt momenteel 250 leden 
en heeft, met inmiddels 65 actieve vrijwilligers, al heel 
wat weten te bereiken.  
Elke week is er in steunpunt Den Bogerd een spreekuur, 
waarin inwoners terecht kunnen met vragen over welzijnsvoorzieningen, 
zorgvoorzieningen of (aangepast) wonen en regelingen voor mensen met een laag 
inkomen.  
Concrete activiteiten die door de coöperatie zijn opgepikt: het opzetten van een eetpunt, 
organisatie dagverzorging, mantelzorgondersteuning (thuiszorg), informatieavonden, 
uitleenpost hulpmiddelen (scootmobiel, rolstoelen en rollators), ondersteuning bij 
persoonsgebonden budget (PGB), opvoedingsondersteuning en het uitgeven van een 
nieuwsbrief. Leden van de coöperatie kunnen elkaar ook diensten aanbieden.  
 
De dagverzorging wordt in Hoogeloon aangeboden door een zorginstelling, maar deze 
kwam in een gespreid bedje, omdat de zorgcoöperatie zorgt voor de gehele infrastructuur: 
de ruimte, de vrijwilligers, het vervoer, en samen met de wijkzuster regelt de coöperatie de 
aanmeldingen en indicaties, zorgt voor koffie en thee en verzorgt de eventuele klussen.  
 
Zorgvilla’s en ‘andere’ thuiszorg 
Op initiatief van de zorgcoöperatie en in opdracht van Lunet-Zorg en Joris-Zorg zijn in 
2012 enkele zorgvilla’s gebouwd. Verder wordt er nagedacht over een alternatief voor de 
reguliere thuiszorg; hoe die anders kan worden geregeld (want er komen zoveel 
verschillende zorgverleners over de vloer). 
Voor de bedrijfsvoering van de zorgvilla’s en de thuiszorg is een stichting in het leven 
geroepen (SAZ – Samen Anders Zorg).  
 
De coöperatie wil haar activiteiten uitbreiden afhankelijk van de behoeften. De leden 
bepalen waar de coöperatie zich voor inzet.  
“Als ouderen iets van de grond willen krijgen, is het belangrijk om dat collectief te doen”, 
aldus Ad Pijnenborg. “Het maakt verschil uit of ik als voorzitter van een stichting kom om 
iets gedaan te krijgen of als voorzitter van een vereniging met een x aantal leden.” 
 

Geanimeerde discussie met alle aanwezigen 
 
Na de inleiding van Ad Pijnenborg werd er in vier groepjes gebrainstormd over de vraag 
wat er in onze wijk met en voor de senioren zou kunnen worden gedaan. Het was duidelijk 
dat de ervaringen van een dorpsgemeenschap als Hoogeloon, met 2600 inwoners, niet 
één op één kunnen worden gekopieerd naar een kleine stadswijk als het Vonderkwartier, 
maar de centrale vraag is dezelfde: “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouderen, die hier 
graag wonen (zoals uit onderzoek gebleken is), in de wijk kunnen blijven wonen, ook bij 
een toenemende zorgvraag?” 
 
De voornaamste thema’s die werden aangestipt:  

 wonen en woonomgeving; 

 veiligheid en veilig voelen; 

 eenzaamheid en contacten; 

 zorgondersteuning en hulp; 

 activiteiten en dagbesteding. 
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Twee punten sprongen er met name uit: behoefte aan een ontmoetingscentrum en 
behoefte aan communicatie.  
 
Helaas was er geen gelegenheid om het besprokene plenair af te ronden, omdat de 
beveiliger van Vonderhof de zaak moest afsluiten. Alle ideeën werden meegenomen naar 
de Werkgroep Senioren, met de belofte dat er een terugkoppeling zou plaatsvinden.  
Bij deze. 
 

Concrete ideeën en initiatieven 
 
Naar aanleiding van de bijeenkomst op 13 maart heeft de Werkgroep Senioren plannen 
gemaakt voor de follow-up. 
  
(1) Wijkcentrum 
Besloten is om de mogelijkheid van een eigen ontmoetingscentrum serieus te gaan 
onderzoeken. Na afloop van het project Carmina Burana (vanaf september a.s.) zal dat 
het speerpunt zijn voor de werkgroep in het komende jaar. 
  
(2) Schermenproject (digitaal wijkontmoetingspunt) 
Naast het zoeken van een vaste ontmoetingsruimte wil de werkgroep blijven werken aan 
het zgn. Schermenproject als vorm van digitaal contact tussen senioren. Dit 
Schermenproject is in 2015 gestart, maar is door omstandigheden een beetje in het slop 
geraakt.  

Aanleiding voor het project waren buurtonderzoeken in 2012 en 2015 waaruit bleek dat 
veel senioren problemen verwachten in de toekomst met betrekking tot hun 
gezondheid/mobiliteit en dat zij bang zijn voor eenzaamheid. Het Schermenproject wil 
daarop inspelen. Via een besloten netwerk op internet kunnen alle senioren in de wijk die 
dat willen, door middel van hun computer, laptop of tablet met elkaar verbonden worden in 
een zgn. ‘community’.  

De afgelopen paar jaar is er intensief aan dit project 
gewerkt, samen met het Summa College (Lokaal+) 
en met het ICT-bedrijf Mextal dat zich o.a. heeft 
toegelegd op het ontwikkelen en leveren van 
communicatie- en zorgsystemen onder de 
merknaam Viedome. Er is zelfs een pilotgroep van 
‘proefkonijnen’ in het leven geroepen om met name 
het Viedome-systeem van Mextal te testen. Tot nog 
toe echter zonder bevredigend resultaat. Het 
Viedome-syteem werkt (nog steeds) niet op Apple-
apparatuur, zodat senioren met een I-Pad van 

deelname uitgesloten zijn, terwijl de I-Pad juist de meest gebruikte tablet blijkt te zijn onder 
senioren. Bovendien is communicatie met Mextal tot nog toe erg moeizaam gebleken. Het 
bedrijf is blijkbaar al jarenlang een betrouwbare partner voor allerlei zorg- en welzijns-
instellingen, maar kennelijk zijn wij als wijkvereniging geen interessante doelgroep.  

Een en ander heeft ertoe geleid dat we het Schermenproject nu over een andere boeg 
willen gooien door te onderzoeken of we de beoogde ‘community’ van geïnteresseerde 
senioren op een besloten en beveiligde manier via een app kunnen aanhaken aan de 
officiële website van het Vonderkwartier.  
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(3) Sociale kaart ‘zorgvoorzieningen’ 
Om zicht te krijgen op wat er aan zorgverlening is in de wijk, is de werkgroep sinds kort 
bezig met het opzetten van een sociale kaart voor het Vonderkwartier, waarin diverse 
hulpverleningsinstanties overzichtelijk gebundeld en in beeld worden gebracht. Deze 
sociale kaart, die regelmatig zal moeten worden bijgewerkt, kan dus dienen als zorg- en 
dienstenwijzer voor senioren. 
 
Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen: 

 zorg en hulp thuis (thuiszorgorganisaties, ondersteuning mantelzorgers, 
hulpmiddelen voor de zorg, diensten en klushulp aan huis enz.); 

 zorg en diensten buitenshuis (bijv. medische zorg, spoedhulp, verpleeghuizen en 
woonzorgcentra, dagbesteding, vervoer, ontspanning enz. 

 
(4) Wandelgroepjes 
Enkele suggesties die tijdens de bijeenkomst van 13 maart naar voren kwamen, zijn 
gemakkelijk te verwezenlijken. Dat betreft o.a. wandelen!  
Iedereen kan meewandelen met onderstaande wandelgroepjes:  
 
Maandagavond, 19.30 – 21.15 uur 
 Verzamelen bij ’t Vonderke  
 Coördinatie: Peter Klaver (040-2524628 / 06-83717935) 
 
Donderdagmorgen, 10.00 – 11.00 uur 
 Verzamelen bij ’t Vonderke 
 Coördinatie: Nell Engberts (040-2693264 / 06-43167742) 
                               Leonie Hendriks (040-2437969 / 06-33665051) 
 

De wandelingen starten exact op de begintijd (dus resp. 19:30 uur en 10:00 uur) 
 
(5) Lokaal+ en WijkLeerBedrijf (Summa) 
Tegenover de wijk staat het gebouw van Summa, met o.a. de mbo-opleidingen voor Zorg 
& Welzijn. Een aantal projecten van Summa is bestemd voor de wijk. In het kader van 
zowel dagbesteding als huishoudelijke hulp kan iedereen een beroep doen op het 
WijkLeerBedrijf en Lokaal+, die in november 2015 in het leven zijn geroepen. 
 
Lokaal + is een ontmoetings- en activiteitenruimte voor buurtbewoners/senioren en 
studenten van het Summa College, en wordt, onder begeleiding van docenten, gerund 
door studenten van Summa Zorg en Summa Welzijn. 
De studenten organiseren hier allerlei activiteiten op het gebied van ontspanning, sport en 

welzijn, zoals diverse creatieve activiteiten, samen 
koken en dineren, kaarten, wandelen, filmmiddag en 
seniorengym en ‘les’ over omgaan met pc, tablet en 
smartphone. Ook zorgen ze voor een kopje koffie of 
een praatje. 
 

Het WijkLeerBedrijf biedt d.m.v. het ‘uitzenden’ van stagiaires graag een helpende hand. 
Het gaat hierbij om laagdrempelige, niet geïndiceerde hulp in de huishouding en 
maatschappelijke ondersteuning. Hierbij kun je denken aan licht huishoudelijk werk als 
schoonmaken en boodschappen doen. Ook komen studenten graag bij ouderen aan huis 
om een praatje te maken, een activiteit te ondernemen, samen een spelletje doen of te 
wandelen.  
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In de Slimme zorgwoning naast Lokaal+ kunnen senioren en naasten zien welke 
mogelijkheden moderne technologie biedt op het gebied van ‘slimmer wonen en 
zorg/welzijn op afstand’. Studenten laten in een rondleiding zien hoe het werkt.  
 
Hulp vragen = helpen bij het opleiden van studenten! 
Bij Lokaal+ en het WijkLeerBedrijf snijdt het mes door deze projecten aan twee kanten: 
studenten doen praktijkervaring op en hulpvragers krijgen de ondersteuning die zij nodig 
hebben. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd van enkele euro’s, afhankelijk van het 
soort activiteit.  
 
Meer informatie 
Een overzicht van de activiteiten van Lokaal+ staat op www.lokaal-plus.nl (klikken op 
‘agenda’). Daar staat ook meer informatie over het WijkLeerBedrijf 
 
(6) Nieuwsbrief Werkgroep Senioren 
Om de communicatie naar en met de ouderen te verbeteren, heeft de Werkgroep 
Senioren besloten om de 2 à 3 maanden een nieuwsbrief te doen uitgaan,  

 waarin beschreven wordt waar we als werkgroep mee bezig zijn en wat onze 
plannen zijn; 

 waarin iedereen de mogelijkheid wordt geboden om te reageren of – beter nog – 
zelf met ideeën te komen; 

 waarin bevindingen worden gerapporteerd. 
Over de vormgeving van de nieuwsbrief (bijv. een vaste rubriek in “Vondermail”, de 
maandelijkse nieuwsbrief van de wijkvereniging per e-mail, of een aparte nieuwsbrief voor 
senioren) moeten we nog een besluit nemen. U hoort nog van ons! 
 
Heeft u ideeën voor de werkgroep?  
Aanmelden / afmelden voor de Nieuwsbrief?  
 
Hierbij een oproep aan u allen om uw stem te laten horen! 
Reageren kan via een mail aan  
senioren@vonderkwartier.nl   
 
Namens de Werkgroep Senioren,  

Kees Scheffers 

Tel: 040-2511104 

E-mail: senioren@vonderkwartier.nl  

 
De Werkgroep Senioren bestaat uit: Don Hansen (voorzitter), Nell Engberts, Leonie Hendriks, Peter Klaver, Jacintha Raemaekers en 
Kees Scheffers. Ondersteuning: Lisan Kuijpers (stagiaire Fontys BTG) en Leny Westeijn (ex-stagiaire Fontys BTG) 
 
Voor informatie over de Werkgroep Senioren, zie ook: www.vonderkwartier.nl (klikken op: ‘werkgroepen’) 
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