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Actieplan burgerinitiatief Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest 
 
Doel 
Doel van het burgerinitiatief is om inwoners van Oegstgeest het perspectief te bieden op 
langer zelfstandig leven. Langer zelfstandig wonen gaat niet zomaar: er zijn bij toenemende 
leeftijd voorbereidingen nodig ten aanzien van wonen, zorg en welzijn. Langer Zelfstandig 
Leven wil als coöperatie van burgers met samenwerkingspartners de voorwaarden 
realiseren om langer zelfstandig wonen te faciliteren. 
 
Visie 
 
Wonen 
Een goed aangepaste en veilige woning is een eerste belangrijke voorwaarde. Verhuizen is 
niet altijd noodzakelijk als het huis goed aangepast is. Het burgerinitiatief wil samen met de 
leden een overzicht opstellen van geschikte appartementen in Oegstgeest (inclusief de 
beschikbare voorzieningen) indien verhuizing gewenst wordt. Ook wil het burgerinitiatief in 
overleg treden met woningcorporaties of projectontwikkelaars over nieuwe initiatieven. In 
overleg met de leden wordt met betrouwbare samenwerkingspartners een aanbod 
ontwikkeld voor woningaanpassing, klussen en domotica.  
 
Zorg 
Een tweede belangrijke voorwaarde is zorg die goed aansluit bij de wensen van de leden. 
Met zorgorganisaties wordt de dialoog gestart over innovatie in zorg thuis in geïntegreerde 
arrangementen, bijvoorbeeld na ziekenhuisopname. Met geïntegreerde arrangementen 
wordt bedoeld dat zorg en andere diensten zoals maaltijden en schoonmaak snel en op 
elkaar afgestemd aangeboden worden. Het scheiden van wonen en zorg heeft tot gevolg dat 
ook intensievere vormen van zorg thuis of in aangepaste appartementen kan worden 
geleverd. Het burgerinitiatief ontwikkelt een kwaliteitslabel voor betrouwbare 
samenwerkingspartners die aansluiten bij de wensen van de leden. 
 
Welzijn 
Een derde belangrijke stap is het onderhouden en uitbouwen van het eigen netwerk, 
belangrijk om mantelzorg te kunnen waarborgen als dat noodzakelijk is. Het burgerinitiatief 
wil daarvoor wijkcirkels introduceren, leden in de wijk die elkaar kennen en desgevraagd op 
elkaar kunnen rekenen. Elke wijkcirkel benoemt een wijkambassadeur die contact 
onderhoudt het de initiatiefgroep van het burgerinitiatief. Het burgerinitiatief ondersteunt 
clubs en activiteiten die door de wijkcirkels worden opgezet. Ook faciliteert het 
burgerinitiatief WeHelpen, een marktplaats voor vraag en aanbod op het gebied van 
ondersteuning en ontmoeting. WeHelpen maakt het mogelijk om groepen zoals wijkcirkels 
aan te maken.  
 
Actieplan 
Om dit alles mogelijk te maken heeft het burgerinitiatief een actieplan opgesteld met de 
volgende voornemens: 
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Informatieve bijeenkomsten  
Het burgerinitiatief wil per jaar 6 informatieve bijeenkomsten organiseren voor leden met 
interessante sprekers en thema’s. De informatieve bijeenkomsten zijn de kern van het 
burgerinitiatief en sluiten aan bij de initiatieven die het burgerinitiatief wil ondernemen op 
het gebied van wonen, zorg en welzijn. De bijeenkomsten worden ook benut om nieuwe 
leden te werven. 
 
Kwaliteitslabel 
Het burgerinitiatief wil een kwaliteitslabel Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest ontwikkelen 
voor betrouwbare samenwerkingspartners op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Met 
deze lijst van aanbieders en samenwerkingspartners kunnen leden zelf vertrouwde keuzes 
maken. Het burgerinitiatief onderhoudt contacten met samenwerkingspartners over 
ontwikkelingen in het aanbod en toetst de ervaren kwaliteit bij de leden. 
 
Nieuwsbrief en website  
Het burgerinitiatief onderhoudt een nieuwsbrief en website met daaraan gekoppeld een 
FaceBookpagina om de leden geïnformeerd te houden over initiatieven en activiteiten. Ook 
gaat het burgerinitiatief in gesprek met gemeente en samenwerkingspartners om een 
gezamenlijke informatiekrant uit te brengen.  
 
Wijkcirkels 
Het burgerinitiatief stimuleert de ontwikkeling van wijkcirkels in alle wijken van Oegstgeest. 
Elke wijkcirkel benoemt een wijkambassadeur die contact onderhoudt het de initiatiefgroep 
van het burgerinitiatief. Ook faciliteert het burgerinitiatief WeHelpen, een marktplaats voor 
vraag en aanbod op het gebied van ondersteuning en ontmoeting. WeHelpen maakt het 
mogelijk om groepen zoals wijkcirkels aan te maken. 
 
Culturele en recreatieve clubs 
Naast de informatieve bijeenkomsten faciliteert het burgerinitiatief ook culturele en 
recreatieve activiteiten voor de leden in de vorm van clubs. De clubs worden door leden 
opgezet en gerund en staan open voor alle leden.  
 
Innovatief aanbod wonen, zorg en welzijn 
Het burgerinitiatief gaat in gesprek met samenwerkingspartners over een innovatief aanbod 
op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor de leden van het burgerinitiatief. De 
uitgangspunten daarvoor worden eerst besproken met de leden. De resultaten van de 
gesprekken met de samenwerkingspartners worden als innovatief aanbod aan de leden 
bekend gemaakt en voorien van het kwaliteitslabel Langer Zelfstandig Oegstgeest.  
 
Organisatie 
Het burgerintiatief Langer Zelfstandig Leven wil als coöperatie van burgers bovengenoemde 
zaken voor elkaar zien te krijgen. In overleg met leden wordt het beleid en de samenstelling 
van het bestuur vastgesteld. De middelen voor het burgerinitiatief worden verkregen uit 
lidmaatschapsgelden en overige te vergaren middelen. De kosten voor de clubs en 
wijkcirkels zijn voor rekening van de leden. Om kosten te besparen werkt het burgerinitiatief 
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met digitale nieuwsbrieven, FaceBook en website aangevuld met eventueel telefonisch 
contact binnen de wijkcirkels. Tijdens de informatiebijeenkomsten zullen leden ondersteund 
worden in het werken met digitale informatie. 
 


