
Project ‘Wonen, zorg en welzijn voor ouderen en mensen met een beperking’


Notitie van themagroep ‘Wonen, welzijn en informele zorg’


Algemeen en wonen 

De ontwikkeling waarbij mensen langer of eerder zelfstandig thuis wonen is positief. Dit doet een 
beroep op de zelfredzaamheid van mensen en gelukkig zijn veel mensen, ook op oudere leeftijd, 
zelfredzaam. Toch is er ook een groep mensen die, om allerlei redenen, niet zelfredzaam zijn. 
Soms is dit tijdelijk, maar voor een grote groep mensen zal gelden dat ze altijd op hulp van 
anderen zijn aangewezen. In ons beroep op de zelfredzaamheid van mensen zijn we 
doorgeschoten met als gevolg dat mensen niet de hulp krijgen die ze nodig hebben of soms zelfs 
tot overlast of gevaarlijke situaties aanleiding kunnen geven.

 

Daarbij is eenzaamheid onder ouderen een groot maatschappelijk probleem waar veel meer 
aandacht voor zou moeten zijn: 10% van de 75-84-jarigen en 15% van de 85-plussers voelt zich 
(zeer) sterk eenzaam! Het gaat dan om een groep van circa 150.000 mensen.

 

Naast het organiseren van voor iedereen toegankelijke goede zorg, ondersteuning en ontmoeting 
is met name ook de huisvesting een hele belangrijke factor. Voor mensen die zorg krijgen is de 
nabijheid van de zorgaanbieders van belang zodat niet teveel tijd opgaat aan reistijd. Als het gaat 
om vereenzaming kunnen goede woonvormen op de juiste plek ontmoeting bevorderen.

 

Woningcorporaties leveren nu al een belangrijke bijdrage in de huisvesting van mensen met een 
zorgbehoefte of ouderen die graag  anderen ontmoeten. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de 
betaalbaarheid. Voor veel ouderen betekent de verhuizing naar een geschiktere woning hogere 
woonlasten (en minder ruimte).

 

Discussie: is extra subsidiëring van deze woningen gewenst?

Discussie: moet er door woningcorporaties extra ingezet worden op ouderenwoningen, ook als dit 
ten koste gaat van andere doelgroepen?

 

Ouderen met een wat hoger inkomen kunnen geen aanspraak maken op een sociale huurwoning. 
Gelukkig is er een grote groep ouderen die voldoende financiële middelen heeft om voor zichzelf 
geschikte huisvesting te regelen. Maar er is ook een groep die dat niet kan en geen aanspraak 
kan maken op een sociale huurwoning.

 

Discussie: moeten de woningcorporaties zich ook richten op de mensen die (net) niet in 
aanmerking komen voor een sociale huurwoning?


Wonen en welzijn op het platteland (met een krimpende en vergrijzende bevolking) 

Schaalvergroting van voorzieningen en het vertrek van een deel van de arbeidsbevolking naar 
meer verstedelijkte gebieden vragen om specifieke accenten in het beleid rond wonen en welzijn.


Langer zelfstandig wonen met de ongemakken die samengaan met ouderdom en beperkingen is 
beter mogelijk wanneer:

- er een goede en een aan de ongemakken aangepaste, betaalbare woning beschikbaar is

- de voor het dagelijkse leven noodzakelijke / wenselijke voorzieningen in de buurt zijn

- er een sociale netwerk is

- er goede en betaalbare mogelijkheden zijn voor vervoer naar familie en vrienden, naar 

(medische) voorzieningen in de steden.


Woningcorporaties zijn om diverse redenen vaak niet of met veel moeite te bewegen om nieuwe, 
aanpasbare woningen te bouwen in kleinere dorpen. Dat kan betekenen dat mensen moeten 
verhuizen naar steden of grote dorpen.

Daar komt bij dat, dat wanneer mensen een oude koopwoning hebben in een krimpgebied, het 
moeilijk is die te verkopen.  En dus blijven mensen daarin wonen, tot het echt niet langer kan.




Voorzieningen verdwijnen vanwege bezuinigingen en/of schaalvergroting: bijv. winkels, 
bibliotheken of de bibliobus verdwijnen, dorpshuizen kunnen zonder subsidie niet rondkomen. 


“Oude bomen moet je niet verplaatsen”. Dit is wel erg absoluut gesteld, maar als iemand in een 
dorp(je) woont met een hecht sociaal netwerk, dan is verhuizing naar een stad of ander groot dorp 
een behoorlijke verarming van het welzijn.


Vervoer op het platteland is qua omvang en klantvriendelijkheid onvoldoende. Vaak wordt dan een 
beroep gedaan op buren of kennissen (al of niet tegen betaling), maar daar is ook een grens aan. 


Zou speciaal beleid voor het platteland, uit te voeren door de gemeente, een (meer structurele) 
oplossing kunnen zijn? 


Informele zorg 

Hieronder valt: 

- mantelzorg

- begeleiding, hulp of zorg door vrijwilligers.


Onder mantelzorg verstaan we: de zorg die gratis en op basis van vrijwilligheid wordt verleend 
door mensen die dat willen doen door een emotionele band met de zorgbehoevende (gezinlid, 
familielid, hechte vriend) en die uitstijgt boven de ‘gebruikelijke zorg’. 

Sinds de inwerkingtreding van de Wmo 2015 wordt van de overheid uit een min of meer 
(afhankelijk van de gemeente) sterk appel gedaan op naasten om mantelzorg te verlenen. 

De vrijwilligheid moet echter ook in de komende jaren uitgangspunt blijven.


Mantelzorg bieden kan zeer zwaar zijn en het leven van de mantelzorger gaan beheersen, zoals 
blijkt uit de recente uitzending van Omroep Human. De oplossing is dat het de mantelzorger - als 
hij dat wil - veel gemakkelijker wordt gemaakt. Door tal van maatregelen is dat mogelijk, 
bijvoorbeeld: 

• Een professional neemt de regeltaken over, wanneer de mantelzorger daar om vraagt.

• In de gemeente is één loket, waar een mantelzorger direct terecht kan voor alle vormen van 

ondersteuning en waar in acute gevallen ook direct kan worden beslist. 

• De beschikbaarheid en gemakkelijke toegankelijkheid van respijtzorg is gegarandeerd. 

• De thuiszorg overlegt en maakt goede afspraken met de mantelzorger(s).

• Afspraken over een werkbare combinatie van werk en mantelzorg.


Het aantal potentiële mantelzorgers neemt af, vooral in de sterk vergrijzende gebieden in 
Nederland. Elke zorgbehoevende heeft recht op goede zorg. Dat brengt met zich mee dat in 
toenemende mate de inzet van professionals en vrijwilligers in de plaats komt van de ontbrekende 
mantelzorg compenseert, al dan niet met behulp van technologische middelen. 


Zorgvrijwilliger is een breed begrip. Er zijn zorgvrijwilligers die vanuit een organisatie ingezet 
worden (bijv. Het Rode Kruis, De Zonnebloem, Buddy Netwerk) en er zijn mensen die op meer 
individuele basis helpen: bijv. buren, kennissen, lokale klusjesteams.

In hoeverre het aantal potentiële vrijwilligers afneemt, is moeilijker te voorspellen. Zij komen 
immers doorgaans uit de omgeving van de plaats waar de zorgbehoevende zich bevindt. 

Ook hier geldt dat hoe gemakkelijker het voor de zorgvrijwilligers wordt gemaakt, hoe meer en 
hoe langer zij beschikbaar zijn. Ook dat is in eerste instantie een taak van de gemeente.


https://www.human.nl/de-publieke-tribune/kijk/overzicht/aflevering-7.html

