
Langer thuis wonen voor ouderen, 
hoe maken we dat mogelijk?



In het nieuws…



Drie perspectieven

1. Penny Senior, ActiZ: landelijke ontwikkelingen

2. Rick Hogenboom en Ank Braspenning,           
de Posten: ontwikkeling Woonpark de Posten in 
Enschede

3. Petra van Wijlick en Loek Thijssen,                
de Zorggroep: ambassadeurs wonen, welzijn en 
zorg in de Nieuwe Munt



Landelijk perspectief

1. Urgentie, cijfers en de zorgkloof
2. Grenzen thuis en bij het verpleeghuis
3. Opgave per regio verschilt
4. Woonwensen en verhuisredenen
5. Waar moet aan gewerkt worden?
6. Hoe dan?
7. Onderzoek naar meerwaarde geclusterde 

woonzorgvormen



De Zorgkloof



Belangrijkste cijfers



Belangrijkste cijfers (vervolg)



De meeste ouderen wonen thuis!



Maar… aantal ouderen thuis verdubbelt



En zorgvraag thuis neemt toe

Bron: iWlz Gegevens MPT vanaf 2017 beschikbaar en gegevens overbruggingszorg vanaf 2016 beschikbaar

Het aantal mensen dat langdurige zorg thuis krijgt vanuit de Wlz is de 
afgelopen jaren verdubbeld.





Bron: 

Morgens 2019

Hoe houden we de ouderenzorg betaalbaar?



Opgave verschilt per regio

De toename van het aantal 75-plussers is het grootst buiten de randstad en in krimpregio’s.

Bron: PBL



Opgave verschilt per regio (2)

Bron: PBL

Met name in de randstad wonen 65-plushuishoudens in een woning die ongeschikt is voor aanpassingen.* 

Buiten de randstad is de woonomgeving vaak minder geschikt voor langer thuiswonende ouderen.**











Werken aan de toekomst



Anbo en ActiZ: lokale opgave in beeld



Anbo en ActiZ: lokale opgave in beeld (2)



Onderzoek naar meerwaarde

HHM voert uit mei – nov 2019

• Woonvoorzieningen voor kwetsbare ouderen met zorgvraag

• Meerwaarde voor de bewoner, de initiatiefnemer, de maatschappij

• Vragenlijst: 46 verschillende woonzorginitiatieven geanalyseerd

• 3 archetypes beschreven:

A. Wooninitiatieven met een specifiek concept van wonen in combinatie    

met zorg;

B. Wooninitiatieven die een wijk/gebiedsgerichte functie vervullen;

C. Wooninitiatieven die een centrale rol invullen binnen de gemeenschap.

• Knelpunten inventarisatie

• Toolbox / handreiking met handvatten voor zorgorganisaties



Onze buurt De 

Posten
27 november 2019



1. De Posten

2. Aanleiding / urgentiebesef

3. Visie ‘onze buurt De Posten’
4. Vervolg/ uitdagingen

5. Vragen

onze buurt De Posten

Agenda



onze buurt De Posten







Vertaling naar Onze buurt de Posten

• Ontwikkelingen op het gebied van:

• Nieuwbouw De Posten

• Veranderende zorg

• Levensbestendig wonen

• Inclusieve samenleving

• Platform 31; Buurt voor iedereen

(incl. community vorming)

onze buurt De Posten



Proces visie Onze buurt De Posten

onze buurt De Posten

◼ 13 maart: startbijeenkomst met bewoners en 

experts

◼ 21 mei: stadsdeelcommissie Zuid

◼ 23/25 mei: participatiebijeenkomsten bewoners

◼ 5 juni: visie dag kernteam/stuurgroep

◼ Augustus ijsjeskar

◼ 28 september Burendag

◼ 15 oktober stadsdeelcommissie Zuid

◼ 5 november heimiddag Programma’s



onze buurt De Posten





22 ideeën, klussen, projecten, processen.

onze buurt De Posten

Dementievriendelijk Bewegwijzering Kansrijk Wonen fase 1 en 2

Passend Bewonen Bloemenveld Lintveldebrink Strak trekken voetpaden

Veilig oversteek Broekheurnering  Oversteek ZC de Posten 

Geestelijke verzorgende Suryoye gemeenschap Behoefte Suryoye meenemen nieuwbouw

Ontmoetingsdag (groen verbindt) Route ontmoetingsplekken (Groen Verbindt)

Verbetering wandelpad Lintveldebrink (olifantenpad) Pilot verduurzaming (Domijn)

Verduurzaming wijk tot 2050 Werkgroep Lintveldebrink (flat, afval, parkeren)

PvA flats Lintveldebrink (sociaal en fysiek) Actiecoalitie Eén tegen Eenzaamheid

Burendag samen invullen Alle zorg bij 1 partij Wijkwijzer; gezamenlijk spreekuur



onze buurt De Posten



Vervolg en uitdagingen

onze buurt De Posten

• Inbedden van plannen in bestaande

initiatieven en organisaties

• Bewonersparticipatie en

• Blijvende medezeggenschap

⚫ Seizoenskar

⚫ Participatiewerkgroep

⚫ Betrekken inwoners



onze buurt De Posten

Vragen?



De Nieuwe Munt

De Zorggroep

Petra van Wijlick

Loek Thijssen

Ambassadeur.wonen.welzijn.zorg@dezorggroep.nl



Programma

Mensen met 

zorg











Uitdagingen



Innovaties




