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Onderwerp : wonen en zorg voor ouderen in Noord-Brabant

Geacht College,
Nu doorpakken! Dat is de opdracht die wij onszelf gesteld hebben waar het wonen en zorg
voor ouderen in Noord-Brabant betreft. Door het verdwijnen van verzorgingshuizen, de
kanteling in de hulpverleningsfilosofie, aanscherping van indicatiecriteria voor verpleeghuizen, de behoefte aan vraaggerichte zorg, toenemende vergrijzing en de toename in
zorggebruik mede door chronische aandoeningen zoals dementie, dreigt een systeeminfarct
dat we als georganiseerde ouderen hoe dan ook willen voorkomen. We doen daarbij een
beroep op uw medewerking als bestuur van de meest vergrijzende provincie in Nederland.
Noord-Brabant heeft van oudsher een sterk coöperatief karakter, hetgeen blijkt uit het
grootste aantal zorgcoöperaties maar ook uit de hoogste organisatiegraad van senioren in
Nederland. Bijna de helft van alle zorgcoöperaties bevindt zich in onze provincie en maar
liefst een op de drie 65-plussers in Noord-Brabant is lid van een seniorenvereniging.
Uit onderzoek blijkt dat ouderen hun (toekomstige) woon/zorg-probleem liefst voor zich uit
schuiven, maar – eenmaal daartoe uitgedaagd – overwegend een sterke voorkeur uitspreken
voor zelfstandig maar beschermd oud worden in eigen wijk of dorp. Met andere woorden:
geclusterd wonen met de mogelijkheid van aanvullende en flexibel opschaalbare zorg thuis.
Willen we een systeeminfarct voorkomen en betere en betaalbare ouderenzorg bereiken, dan
moet ouderenzorg vooral weer een zorg worden van de ouderen zelf maar wel op een
gezamenlijke en verantwoorde wijze. Samenredzaamheid is hier het devies.
In bijgaande notitie schetsen we de aanpak die wij voorstaan. Concreet verzoek aan u is om:
1. Mee te werken aan de vorming van een provinciaal transitiebureau Wonen/Zorg voor
gezond en veilig langer thuis wonen in Brabant.
2. Dit bureau, indachtig de participatiegedachte, onder te brengen bij de georganiseerde
ouderen zélf maar met actieve betrokkenheid van Provincie, Brabantse
vertegenwoordigers van Aedes (vereniging van woningbouwcorporaties) en van ActiZ
(vereniging van zorgaanbieders).
3. Hiervoor gedurende vier jaar medewerking en financiële middelen ter beschikking te
stellen.
4. Er blijk van te geven dat ook u als provinciaal bestuur de urgentie van het woon/zorgprobleem onderkent en ons helpt om van Brabant een provincie te maken waarin
vergrijzing en ontgroening als een uitdaging tegemoet worden getreden.
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Ook op rijksniveau is er sprake van voortschrijdend inzicht waar het wonen en zorg voor
ouderen betreft en lijkt er ruimte te ontstaan voor eigentijdse, ouderenvriendelijke
initiatieven waarin het cliëntperspectief centraal staat. Als belangenverenigingen van
senioren treden we graag in bestuurlijk overleg met uw College, teneinde die ruimte optimaal
te benutten voor de Brabantse ouderen.
Hierbij bieden wij u het boek Herziening van het stelsel van ouderenzorg, het einde van
verpleeghuizen klassieke stijl, decentralisatie ouderenzorg naar gemeente aan, geschreven
door Henk Geene en uitgegeven door KBO-Brabant.
Geene heeft als psycholoog jarenlang in de directie van jeugdzorginstellingen gewerkt,
transities geleid en crises gemanaged. Na zijn pensionering is hij zich gaan verdiepen in de
ouderenzorg en heeft een pilot over wonen en zorg georganiseerd in de gemeenten Cuijk en
Sint Anthonis. De methodiek en opbrengst daarvan worden beschreven in het boek. Het is
deze methodiek die we – met inzet van zo’n vijftien vrijwillige topexperts op de terreinen
wonen/zorg en ondersteund door enkele beroepskrachten – provinciebreed uniform willen
inzetten; de opbrengst zal net zo veelzijdig zijn als onze provincie zelf.
In afwachting van uw uitnodiging, verblijft,
met vriendelijke groet,

Leo Bisschops,
voorzitter KBO-Brabant

Mari Vervaart,
voorzitter PVGE

Cees Sprong,
provinciaal coördinator PCOB

Bijlage:
• Notitie ‘Wonen en zorg voor ouderen in Noord-Brabant: nu doorpakken!’
• Boek ‘Herziening van het stelsel van ouderenzorg’

Afschrift aan:
• Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer Hugo de Jonge
• Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer Paul Blokhuis
• Provinciale Statenfracties Noord-Brabant
• Griffier
• BrabantAdvies
• Koepel Zorgcoöperaties Zuid Nederland
• Colleges B&W Noord-Brabant
• Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
• Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
• Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken
• Brabantse leden Tweede Kamer
• VNG
• Aedes
• ActiZ
• Pers

