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WONEN EN OUDEREN IN UW GEMEENTE
•

Kangoeroewoning

Seniorvriendelijk complex

Knarrenhof

Appartementen op maat

Ontmoetingsruimte

Het aantal ouderen boven de 75 jaar zal naar verwachting stijgen van 1,4
miljoen in 2019 naar 2,6 miljoen in 2040 en daarmee zal ook de vraag naar
zorg toenemen alsook de kosten. In 2018 woonde 94% thuis en slechts 6 % in
verpleeghuizen. Nu al is er een gebrek aan verzorgend personeel en financiën.
Ook het aantal verpleeginstellingen zal niet toenemen. Het beleid van de
overheid om ouderen langer zelfstandig te laten wonen en de toenemende
wens van ouderen om meer de eigen regie te voeren leiden ertoe dat de
wensen naar diversiteit in woonwensen en woonvormen zullen toenemen.
Als gevolg van deze ontwikkelingen dienen ouderen, corporaties en
zorginstellingen zich daarop beter voor te bereiden.
• Zelfstandig blijven wonen is niet voor iedereen de beste oplossing.
Speciaal lager opgeleiden hebben moeite de weg te vinden in de bureaucratie
en zijn niet altijd in staat buiten het systeem iets te bekostigen.
• De woningcrisis staat prominent op de diverse politieke agenda`s.
Het is het gevolg van de onbalans tussen vraag en aanbod van woningen voor
zowel jongeren als ouderen. Als oplossingen worden vaak nieuwbouw en
doorstroming genoemd.
• Belangrijk is dat er meer rekening wordt gehouden met de wens naar
diversiteit in woonvormen, zoals ook de wens naar kleinschalige woonvormen
waar men elkaar kan ondersteunen in zgn "hofjes" naast de traditionele
woonvormen. Nu de gemeentelijke coalitieakkoorden zijn of worden
geschreven is het belangrijk de gewijzigde wensen van ouderen nog eens extra
bij de gemeenteraden en politieke partijen onder de aandacht te brengen en
om afspraken te maken over niet alleen het kwantum, maar ook over
differentiatie; koop/huur/sociale en private woningen.
• Ook corporaties kunnen al dan niet in samenwerking met
zorgverzekeraars, zorgverleners en gemeente afspraken maken over de wensen
van ouderen m.b.t. diverse woonvormen.
• Deze woningen zijn bij voorkeur gelegen in een groene omgeving, nabij
winkels, gezondheidsvoorzieningen als arts. apotheek, fysio, OV. en
ontmoetingsmogelijkheden als bv. buurthuizen en bibliotheken.
• Al deze wensen hoeven niet persé duurder te zijn, door onderlinge
hulp kan er nl. ook op de WMO kosten worden bezuinigd.
• Doorstroming naar passende woningen kan ruimte bieden aan
gezinnen die dan weer ruimte bieden aan starters.
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• Aangepaste faciliteiten zijn nodig zoals bv. een huurprijsgarantie op het
niveau van de ‘oude’ woning en meer mogelijkheden om een hypotheek af te
sluiten op hogere leeftijd. (Verhuizing brengt vaak hogere huurprijzen en
verhuiskosten met zich mee.)
• Gemeenten dienen burgers beter te informeren over subsidies
en andere mogelijkheden.
• Het aanbod van ouderenhuisvesting moet meer gevarieerd zijn;
meer aansluitend aan de toekomstige wensen van ouderen.
• Groepswonen moet ook in de sociale sector mogelijk zijn.
• Gemeenten dienen particuliere initiatieven beter te ondersteunen en
bijv. vlotter vergunningen te verstrekken.
Gerda Schepers
Op www.PROO-overijssel onder het thema wonen treft u nadere informatie aan
alsook de brief die PROO verzonden heeft aan de gemeenten in Overijssel.

ED VAN LAMOEN PROO SECRETARIS
Ed van Lamoen uit Enschede heeft recent de secretarisfunctie in PROO
overgenomen van Rik Goedman. Hij heeft voor zijn pensionering veel ervaring
opgedaan als human resource manager. Ook maatschappelijk zette hij zich als
vrijwilligers breed in.
Met zijn kennis en ervaring is hij een waardige opvolger van Rik Goedman, die
als bestuurslid onze vertegenwoordiger in he ROCOV blijft.

PROO-SYMPOSIUM OVER O.A. PGO EN WONEN
Op 13 oktober 2022 organiseren we weer een symposium in Wierden, als vanouds
in het Ontmoetingscentrum, op een steenworp afstand van het NS-station.
Overijssels gedeputeerde Roy de Witte (o.a. Sociale Kwaliteit) heeft toegezegd met
een keynote het symposium te willen openen.
We zijn nog druk met de organisatie, maar de onderwerpen die we dit jaar voor
het voetlicht brengen zijn, o.a.,
• De invoering van de ‘PGO-app’ (Persoonlijke Gezondheids Omgeving),
• ‘Zorgtechnologie en de rol van de bibliotheek’ en
• ‘Woonvormen voor ouderen’.
Dit alles middels pakkende presentaties door deskundigen in de ochtend en in de
middag in de vorm van workshops (de ‘how-to’ aanpak).
Volg in de komende tijd onze website en nieuwsbrieven over dit onderwerp.

AFSCHEID HERMAN HORSTHUIS
Onze medebestuurder Herman Horsthuis neemt per 1 juli 2022 afscheid.
Herman heeft zich jarenlang ingezet voor het regionaal vervoer als afgevaardigde
vanuit de Participatieraad Ouderen Overijssel (PROO) binnen het ROCOV
Overijssel, de belangenbehartiger van reizigers in het openbaar vervoer.
Het ouderenperspectief in het openbaar vervoer, mobiliteit en bereikbaarheid van
ouderen zijn enkele van onze speerpunten, waarin wij als PROO de Provincie
Overijssel adviseren.
Wij streven ernaar om binnenkort een opvolger te benoemen voor deze functie.
Wij danken Herman hartelijk voor zijn inzet en wensen hem nog vele gezonde en
gelukkige jaren met zijn dierbaren.
Secil Arda, voorzitter
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Na een korte overgangsfase – de eerste drie jaar zitten erop – is de Raad van
Ouderen van start gegaan met de volgende vijf jaar.
Met een nieuwe minister, mevrouw Conny Helder, minister van Langdurige Zorg,
een nieuwe voorzitter en een nieuwe coördinator.

Minister Conny Helder

Als eerste stap hebben we drie thema’s benoemd waar we in ieder geval de
komende tijd aan gaan werken. Daar hebben veel ouderen uit het hele land over
meegedacht.
Op het lijstje staan
• Welzijn, Wonen en Zorg.
Het kon niet missen natuurlijk. Hoe gaan we oud worden; wat hebben we daarbij
nodig; wat kunnen we zelf en hoe kunnen overheden en andere organisaties ons
daarbij ondersteunen met beleid?
• Mantelzorg.
We kennen het probleem: met meer ouderen is er meer vraag naar zorg, maar de
zorgverleners die daarvoor nodig zijn, zullen er binnenkort niet zijn. Als we niets
doen, gaat het mis. Dan wordt er snel naar vrijwilligers en mantelzorgers gekeken.
Zijn er andere oplossingen?
• Preventie
Ook een breed thema. Met heel praktische onderwerpen, zoals bewegen – fysiek
en mentaal – en valpreventie, maar ook de voorbereiding op oud worden en op
tijd stappen zetten om goed oud te kunnen worden. Niet te vergeten; stappen
zetten om digitaal aangesloten te zijn en te blijven.
De adviezen van de Raad van Ouderen zijn te vinden op www.beteroud.nl/ouderen
De Raad van Ouderen is ook nauw betrokken bij het Programma Ouder Worden
2040, een transformatieagenda voor een ouder wordende samenleving. Een
programma met een aanpak door de generaties heen, omdat dit jong en oud raakt.
Alles over deze transformatieagenda is te vinden op www.ouderworden2040.nl

Anjo Geluk – lid Raad van Ouderen

