Goedemorgen dames en heren,
1: Inleiding
 In het jaar van ‘Active Ageing – Actief Ouder Worden’ draagt dit symposium de naam
Senioren in Actie!?. Een titel waar de stichting Meierode een vraagteken én een
uitroepteken achter heeft geplaatst. Dat maakt nieuwsgierig, het spoort aan en roept
vragen op. Ik hoop dat u in ieder geval op een aantal vragen antwoord zult krijgen
tijdens dit symposium. En die aansporing, dat spreekt me ook wel aan, dat begrijpt u.


Dat ouderen éch niet thuis achter de geraniums zitten, is volgens mij intussen voor
iedereen wel duidelijk. Dat blijkt wel uit de vele activiteiten die ouderen ontplooien.
Vaak doen ouderen dat uit zichzelf, of op initiatief van ouderenorganisaties. Ik kom in
mijn werk bijna dagelijks actieve ouderen tegen!



En om dat te illustreren, zijn er in oktober zelfs twee bijeenkomsten van ouderen in
het provinciehuis: vandaag dit symposium, en op 22 oktober de themadag van het
Verenigde Bonden Overleg Brabant (VBOB). Zij praten met hun leden over wat er
staat te gebeuren in de ouderenzorg, de komende jaren.



En in dat verband wil ik natuurlijk ook het AAL-forum noemen, dat twee weken
geleden plaatsvond in Eindhoven. AAL staat voor Ambient Assisted Living, een
programma van de Europese Unie dat innovatie en ontwikkeling in de zorg stimuleert.
Daarmee willen zij de kwaliteit van leven van ouderen met een zorgvraag vergroten.



Het was een prachtig podium voor ons programma Slimme Zorg, maar het maakte
ook weer duidelijk dat overal in Europa gewerkt wordt aan, en gedacht wordt over,
dezelfde onderwerpen: hoe blijven we ook in de toekomst zorgen dat onze ouderen
zo lang mogelijk de regie over eigen leven houden.

2: Projecten in Brabant


Dat gaat allemaal over beleid. Maar als het op uitvoering aankomt (wat merken
senioren hier in hun eigen omgeving van?) dan kan ik in Brabant zo flink wat
voorbeelden uit mijn mouw schudden. En daar prijs ik me gelukkig mee.



Ik noem een paar voorbeelden van projecten:
- Meer woningen voor ouderen in Brabant (kartrekker KBO-Brabant)
- Wie dan leeft, wie dan zorgt (kartrekker ANBO)
- Voorlichting en Informatie Dementie (kartrekker PCOB)
- Ondersteuning Dementienetwerken (kartrekker ZET in samenwerking met de
Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie)
En natuurlijk al onze projecten op het gebied van Toegankelijk en Gastvrij Brabant
(kartrekker Zet). Daar wordt hard gewerkt om te zorgen dat mensen met een
functiebeperking zo goed mogelijk hun weg kunnen vinden en mee kunnen doen in
onze samenleving.
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3: Beleid, leefbaarheid


















Het provinciebestuur van Noord-Brabant hecht veel waarde aan een gezond, veilig
en sociaal Brabant. Daarbij leggen we het accent op versterking van ondernemend
burgerschap en sociale veerkracht.
De provincie wil leefbaarheid, burgerparticipatie, zorginnovatie en gezondheid
versterken. Dat doen wij in samenwerking met Brabantse sociale netwerken. Dat zijn
zowel provinciale ondersteuningsinstellingen, kennisinstellingen, als ook
vrijwilligersorganisaties en (streek)netwerken.
Op 21 september hebben Provinciale Staten unaniem het beleidskader
Leefbaarheid@Brabant vastgesteld. Een notitie waarin wij hebben opgeschreven
hoe we de leefbaarheid in Brabant de komende jaren op peil willen houden, en
eigenlijk zelfs willen versterken.
Daarbij nodigen we nadrukkelijk de Brabanders en hun maatschappelijke
organisaties uit om te werken aan de kwaliteit van hun leefomgeving. Met de
integrale dorpsontwikkelingsplannen zijn we daar al mee begonnen, en nu we
leefbaarheid op regionaal niveau op de agenda zetten, gaan we daar mee door. Ik wil
niet de problemen overnemen, maar mensen ondersteunen om ze zelf op te lossen.
Dan zet je ze in hun kracht, dan maak je niet alleen de omgeving maar ook de
mensen toekomstbestendig.
Hierin hoort u drie elementen terug, die voor ons van belang zijn: eigen kracht,
samenwerking tussen partijen én maatwerk. Als we samen met partners leefbaarheid
aanpakken, hebben we de beschikking over een mix van sociale veerkracht en
ondernemend burgerschap, waarbij we optimaal gebruik maken van elkaars
kwaliteiten.
Bij de komende leefbaarheidsvraagstukken ligt de focus op de gevolgen van de
demografische ontwikkelingen. Vaak worden dan de krimp en de vergrijzing als
eerste genoemd. Maar u kunt daarbij ook denk aan ontwikkelingen als ontgroening of
aan voorzieningen die in een dorp verdwijnen. De apotheek, het postkantoor, de
school, de bank, het buurthuis, etc.
Maar voor u denkt dat dit een somber verhaal wordt: dat is niet zo! Want de
veerkracht van mensen blijkt ongekend. Het is geweldig om te zien dat mensen de
handen ineen slaan om bijvoorbeeld hun eigen wonen-zorg-welzijn in
zorgcoöperaties onder te brengen. Daar hebben we een al een flink aantal prachtige
voorbeelden van in Brabant.
Terug naar het beleidskader Leefbaarheid: dit kader bepaalt niet wat leefbaarheid is,
want dat bepalen mensen zelf. Het geeft echter wel de contouren aan van de
provinciale betrokkenheid. En het doet een beroep op betrokken partners. In
provincie taal noemen we dat : vier maal een letter O:. Eerst en vooral de Omgeving
(bewoners, eindgebruikers, maatschappelijk middenveld). Zij werken samen met
Ondernemers, Overheden en Onderwijs/kenniscentra.
Op dit moment zijn wij met vele partijen in gesprek hierover. Want de tijd dat een
overheid vanuit een toren (hier zelfs letterlijk) bepaalde wat goed was voor mensen
en dat vervolgens regelde, die tijd is voorbij. Wij zien dat in Brabant van alles gebeurt,
allerlei initiatieven worden genomen. Dus gaan we eerst eens luisteren, en ophalen
welk ideeën, plannen, ontwikkelingen er zijn. Om vervolgens te bepalen welke wij
willen stimuleren.
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Dat doen we niet alleen met de vele partners die we in de loop der jaren al hebben
gevonden. We zoeken ook naar ‘unusual suspects’, naar nieuwe partners, andere
netwerken, samenwerkingsverbanden die in staat zijn om over hun eigen grenzen
heen te kijken.



4: Afronding en oproep tot actie



Het spreekt voor mij vanzelf dat we de levenservaring, de kracht en de veerkracht
van onze Brabantse senioren hierbij hard nodig hebben. Dus … Senioren in Actie,
daar hoort voor mij geen vraagteken bij, dat schrijven we in Brabant met een
uitroepteken!
Het bestuur van de stichting Meierode, met bezielende, inspirerende krachten als
Wim van Kreij (of beter het echtpaar Van Kreij), heeft vandaag een mooi programma
voor u. Aan het eind van deze dag zullen er zeker ideeën, suggesties en plannen zijn.
Ik hoop dat u zich daarbij ook laat inspireren door mijn verhaal, en daarmee in het
achterhoofd ook nadenkt over leefbaarheid. Want iedereen wil graag zo lang mogelijk
zelfstandig blijven wonen in zijn eigen omgeving, u natuurlijk ook.





Ik wens u een inspirerende dag.

Dank u wel!
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