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Langer zelfstandig thuis blijven wonen is het devies
Nieuwe vormen voor wonen nodig; behoefte aan veiligheid,
ontmoeting, nabijheid voorzieningen blijft
Vergrijzing & ontgroening, krimp: lokale/regionale opgave
Minder mantelzorg beschikbaar (SCP rapport, 2019)
Tekort aan personeel
Meer alleenstaanden (2.9 miljoen in 2015 en 3,4 miljoen in 2030
(PBL)
Meer mensen met dementie (250.000 nu en in 500.000 in 2040
waarvan 70% thuis woont)
Toename eenzaamheid (Meer dan een miljoen volwassen
Nederlanders voelen zich sterk eenzaam.)
Meer kwetsbare huurders in de wijk
Meer diversiteit
Maar ook: meer burgerinitiatieven

CREATIEVE OPLOSSINGEN
Slim in bestaande bouw
Splitsen van woningen
Thuislift
Herbestemming, magic mixes
Zie: https://www.kcwz.nl/thema/woonvariaties/praktijkvoorbeelden-corporatiesslim-in-de-bestaande-bouw
Buurtnetwerken
Zorgorganisatie Triamant creeert bruisende buurten op het Vlaamse platteland
Zorgcoöperaties zoals Hoogeloon, Austerlitz
Zorgsame buurten Eindhoven

HONKVAST?

*Ouderen verhuizen relatief weinig

*Hoe ouder hoe minder men wil verhuizen (CBS 2018)
*Aandeel ouderen dat eventueel wil verhuizen groeit (CBS
2018 op basis WoOn 2018)
*Ouderen verhuizen vaak binnen eigen gemeente (RIGO 2018)
* Belangstelling voor vorm van gemeenschappelijk wonen
neemt toe (ANBO 2019, KBO-PCOB 2019) onder voorwaarde
van zelfstandigheid, gelijkgestemdheid, privacy, vrijheid

TUSSEN DENKEN EN DOEN….

*De meeste vitale ouderen in deze periode, de young elderly
persons, de yeps genoemd of vitalo’s, houden zich nauwelijks
bezig met de toekomst (I&O research in opdracht van Trouw,
2019)
*Meerderheid ouderen rekent op langer thuis wonen maar
onderneemt niets om woning te verbeteren (Lang zult u wonen
2018, ANBO 2019)
*De eigen kracht, vaardigheden en mogelijkheden van
ouderen en hun netwerken worden geregeld overschat. ( SCP
rapport 2019, Zorg voor thuiswonende ouderen)

MEER VARIATIE AAN WOONVORMEN
1. Aanleunwoning
2. Woonzorgcomplex
3. Serviceflat
4. Levensloopbestendige woning
5. Kangoeroewoning
6. Mantelzorgwoning
7. Gemeenschappelijk wonen voor ouderen
8. Gemeenschappelijk wonen met verschillende leeftijden
9. Thuishuis
10. Moderne hofjes
11. Particulier wooninitiatief
12. Gestippeld wonen
13. Harmonicawonen
14. Kleinschalig wonen
Ook: aanpassingen in bestaande bouw zoals de (t)huislift en splitsen van
woningen. Want de meeste ouderen blijven ‘gewoon’ thuis.

ER GEBEURT VEEL
KIJK MAAR NAAR DEZE PARELS
Omzien naar elkaar en community
Flatcoach (Rijswijk)
Buurtcirkels (Rotterdam)
Park Entree (Schiedam)
LIFE (Amsterdam)
Voorlichting
Zorg voor Later (Laarbeek)
iZi Ervaarwoning (Den Haag)
Prettig Veilig Thuis Wonen (Brabant)
Doorstroommakelaars (overal)
Meer keuze aan woonvormen
Woongemeenschap Eikpunt (Lent), Akropolistoren (Amsterdam),
Oosterburen (Den Bosch)
Hofjes, zoals Knarrenhof (overal) en Polderhofje (Anna Paulowna)
Magic mixes (overal)
Ouderenlandgoed Groothout (Mariahout)
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Omzien naar elkaar en community vormgeven
Meer keuze aan woonvormen
Juiste mensen in juiste woning
Voorlichting nodig, anticiperen/voorbereiden
Meer aandacht voor preventie, met projecten als Welzijn op
recept
Meer gebruik maken van de en luisteren naar de stem van
ouderen en ouderenorganisaties, wijkraden,
huurdersplatforms
Samenwerking tussen gemeenten, corporaties,
zorgorganisaties, welzijnsorganisaties, ouderenorganisaties
en andere stakeholders: woonvisie met aandacht voor
vergrijzing, behoefte in beeld (met hulp van bijv
Woonzorgwijzer of de Beslisboom voor corporaties rond
toegankelijkheid bezit)
Investeren in burgerkracht, netwerken en zorgzame buurten

Diverse leestips:
Beter Oud meetlat:
https://www.beteroud.nl/nieuws-meetlat-ouderen.html

Onderzoek:
SCP 2019
https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_
2019/Zorgen_voor_thuiswonende_ouderen

Sites:
www.woonz.nl
www.alleszelf.nl
www.langzultuwonen.nl

Woon 2018
www.woononderzoek.nl, (april 2019 verschenen).
PBL

http://langerthuisineigenhuis.com/
https://www.stijlvolouder.nl/

•https://themasites.pbl.nl/krasse-knarren/
•https://themasites.pbl.nl/zorg-om-banen-in-deouderenzorg/
•https://themasites.pbl.nl/langer-zelfstandig-wonen/
•https://themasites.pbl.nl/aanpassen-of-verkassen
Landelijk beleid
Programma Langer Thuis
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/
06/15/programma-langer-thuis
Congres
Kom naar congres Thuis in de Wijk op 29 januari 2020 in
Amersfoort van Aedes, ActiZ, VNG en ministeries van VWS
en BZK. Kosteloos:
www.thuisindewijk.nu

https://kenniscentrum60plus.nl/
www.zorgsaamwonen.nl

