


Inleiding:

De stichting Welzijn Ouderen Grave zet zich in voor het welzijn in brede zin van 
ouderen in Grave, Escharen, Gassel en Velp. Onze vrijwilligers zetten zich 
belangeloos in voor de ouderen en doen dat met grote zorg. Het bestuur wil hen 
daarbij ondersteunen en bemoedigen. 

Naast onze reguliere activiteiten en diensten die deel uitmaken van ons portfolio, 
zijn er voor het bestuur belangrijke thema’s die in 2022 de aandacht vragen. Op 
deze punten worden acties uitgezet. In dit jaarplan zijn ze summier samengevat. 
Deze werkthema’s omvatten een stip op de horizon voor dit nieuwe werkjaar en 
zullen door het jaar heen regelmatig geëvalueerd worden door het bestuur. 

Ook dit jaar zullen we ons als stichting vol energie gaan inzetten voor onze ouderen 
in de gemeenschap. Door onze inzet willen we bijdragen aan hun welzijn, zeker nu 
ouderen steeds langer thuis (moeten) blijven wonen. 



De stichting Welzijn Ouderen Grave vervult een aantal rollen voor ouderen in de 
woonkeren Grave, Escharen, Gassel en Velp:

- Belangenbehartiging van ouderen richting de gemeente, maatschappelijke 
organisaties en groeperingen;

- Het geven van advies op alle thema’s die te maken hebben met welzijn van 
ouderen;

- Uitvoerder van gemeentelijk ouderenbeleid;

- Coördinatie van onze vrijwilligersinzet in de woonkernen;

- Financieel bijdragen aan activiteiten en informatiebijeenkomsten voor ouderen die 
bijdragen aan de missie en visie van de stichting;

- Lokale partijen samenbrengen die zich richten op ouderen in onze lokale 
gemeenschapen en elkaar versterken waar dat nodig is. 

In ieder geval zullen we ook in 2022 weer present zijn. Vóór onze ouderen!

drs. G.W.H.J. (Roland) Eijbersen

6 januari 2022



1: Lokaal Beraad opzetten

Wat willen we?

Het opzetten van een efficiënt lokaal overlegplatform wat zich richt op 
belangenbehartiging van ouderen en kennisdeling. 

Hoe gaan we dit bereiken?

In 2022 zullen er drie bijeenkomsten worden 

georganiseerd (maart, juni, oktober) waarin 

lokale vrijwilligersgroepen/organisaties in mee 

kunnen participeren.

Gedacht wordt aan Esters Welzijn, de vier 

KBO-afdelingen, de Zonnebloem,

Dementievriendelijke Gemeente, 

Mantelzorg Land van Cuijk, Platform voor mensen met een functiebeperking Grave, 
geïnteresseerde dorps- en wijkraden etc. 



2: Vitaliteitscheck72

Wat willen we?

Alle inwoners van Grave, Escharen, Gassel en Velp die dit jaar 72 jaar worden, 
krijgen een uitnodiging om mee te doen aan een onderzoek naar hun algemene 
gezondheid en welbevinden. Deze ‘vitaliteitscheck’ is bedoeld om eventuele 
problemen zo vroeg mogelijk te signaleren en daarmee ergere of bijkomende 
problemen te voorkomen. Dit wordt gedaan met partners zoals de GGD en de 
gemeente. 

Hoe gaan we dit bereiken?

Wij leveren budget en vrijwillige inzet voor 

dit project.

De geleerde lessen uit 2021 zullen wij als stichting 

inbrengen in het overleg met de betrokken partijen. 



3: Informatie sessies

Wat willen we?

Het organiseren van informatiebijeenkomsten die raakvlakken hebben met armoede, 
eenzaamheid, voeding/verwaarlozing/persoonlijke hygiëne. 

Hoe gaan we dit bereiken?

Met een aansprekend aanbod van inhoudelijke

thema’s ouderen stimuleren om deze bijeenkomsten

te bezoeken. Daar waar mogelijk worden deze samen

met andere partners opgezet. Streven is om de 

bijeenkomsten verspreid over de woonkernen te 

organiseren. 

De eerste ideeën zijn om een lokale ‘week van de voeding’ te organiseren. Ook zal 
er input worden geleverd voor het gemeentelijke plan van aanpak ten behoeve van 
eenzaamheid. Verder zal worden stil gestaan bij valpreventie en beveiliging in huis.



4: Mantelzorg

Wat willen we?

Aandacht geven aan de rol van mantelzorgers in de lokale gemeenschap. 

Hoe gaan we dit bereiken?

Relatiemanagement oppakken richting Centrum Mantelzorg Land van Cuijk met 
nadruk op kennismaking, informatie uitwisseling en het delen van praktijk 
ervaringen. 



5: Welzijn Ouderen Land van Cuijk

Wat willen we?

Welzijn Ouderen Grave op een goede manier positioneren in de regionale 
samenwerking op het gebied van welzijn voor ouderen. 

Hoe gaan we dit bereiken?

Het ondersteunen van het opzetten van de nieuwe regionale stichting Welzijn 
Ouderen Land van Cuijk. Concreet het meewerken aan ‘Het Manifest van 
Langenboom’ wat een initiatief is voor samenwerking tussen:

Stichting Welzijn Ouderen Cuijk

Stichting Welzijn Ouderen Grave

Stichting Welzijn Ouderen Mill en Sint Hubert               

Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer

Seniorenraad Sint Anthonis



6: Samenwerking met lokale KBO’s

Wat willen we?

De relatie met vier lokale KBO-afdelingen van Escharen, Gassel, Grave en Velp 
versterken. 

Hoe gaan we dit bereiken?

- Het direct met de KBO’s afsluiten van contracten t.b.v. vergoeding 
huuraccomodaties met daarbij aandacht voor optimalisatie en gemeenschappelijke 
communicatie.

- Bestuurlijke contacten leggen.

- Het ondersteunen van eenmalige initiatieven van de KBO die raakvlakken hebben 
met de missie en doelstelling van Welzijn Ouderen Grave. 



7: Zorgbestendig wonen / zelfstandig wonen

Wat willen we?

Lokale kennis inbrengen op het thema ‘wonen voor ouderen’ en actief meedenken 
met initiatieven die ingaan op de toekomst.

Hoe gaan we dit bereiken?

- Input leveren aan de gemeentelijke woon/zorgvisie.

- Aanhaken op het project van Henk Geene (woonzorgcirkels).

- Het opstellen van lokaal 10 punten plan voor zorgbestendig wonen. 

- Kennissessies van de lokale KBO’s ondersteunen. 



8: Professionaliseren van de eigen organisatie

Wat willen we?

De organisatie van de stichting in kwalitatief opzicht versterken met meer nadruk op 
professionaliteit. 

Hoe gaan we dit bereiken?

- Update van de website van de stichting.

- Facebook account voor de stichting die actueel wordt bijgehouden.

- Nieuw systeem voor vrijwilligers en cliënten implementeren. 

- Kennissessies voor onze vrijwilligers organiseren.

- WBTR implementeren.

- Alle vrijwilligers hebben een vrijwilligersovereenkomst en VOG-verklaring 
overlegd.



9: Hier doen we het voor!

Wat willen we?

Ons werk is veelzijdig en we willen dicht bij ons uitvoerende werk blijven en bij de 
ouderen voor wie we dit werk mogen doen.  

Hoe gaan we dit bereiken?

- Onze vrijwilligers in hun kracht zetten door breed ruimte te geven aan hun 
talenten, hen te motiveren en goede werkafspraken te maken.

- We werken samen met professionele en vrijwillige organisaties op lokaal niveau en 
doen dat op basis van wederzijds vertrouwen en heldere afspraken.

- We maken praktijkervaringen en casuïstiek zichtbaar zodat de impact en de 
betekenis van ons werk tastbaar wordt.  



Hoe kunt u ons bereiken? 

 Op werkdagen tussen 09:30-12:30 uur via 
telefoonnummer 0486 72 90 04.

 Ons inlooppunt / kantoor aan de Rogstraat 22 
in Grave (centrum).

 Email: info@welzijnouderengrave.nl

 Website:  www.welzijnouderengrave.nl


