
Welkom bij deelsessie 4!

Wonen, Welzijn en Zorg
Woonopgave voor ouderen in Drenthe

Tip: zet s.v.p uw microfoon op mute. Ga daarvoor met 
uw muis over de onderkant van uw scherm.



Deelsessie 4 I Opgave Wonen, Welzijn en Zorg

Agenda

• Wat is de uitdaging? 

• Trends en ontwikkelingen

• Netwerk Zorginitiatieven Drenthe en Grolloo Zorgt



Deelsessie 4 I Werkagenda Wonen, Welzijn en Zorg 2020-2022 

• Regionale situatie en ontwikkelingen 

• Inventarisatie van goede voorbeelden en geleerde lessen

• Kennisdelen en inspiratie => Kennisplatform

• Samenwerking met de Taskforce
• Integrale analyse van woonopgave, woonzorgvisie en uitvoeringsagenda op 

lokaal niveau. 



Wonen, Welzijn en Zorg
Een doorkijk in trends en ontwikkelingen

Dr. Martin Bakker - Trendbureau Drenthe



Ouderen per gemeente, 2020
65 jaar en ouder

Woonzorgopgave I Meer ouderen in perspectief



Woonzorgopgave I Langer thuis wonen in perspectief



Woonzorgopgave I Langer thuis wonen

• Senioren verhuizen niet graag. In de afgelopen 10 jaar nog geen 15% van de verhuisde 
mensen ouder dan 55 jaar. 

• Veel ouderen willen in hun woning en in hun wijk blijven wonen, óók wanneer zij minder 
mobiel en vitaal worden en de behoefte aan zorg toeneemt.

• Gezondheid of noodzaak voor zorg is onder ouderen de meest genoemde reden om te 
verhuizen. Vaker sprak van ‘noodverhuizingen’ ipv ‘wensverhuizingen’. 

PBL, 2019: De opgave voor de woningvoorraad is daarom eerder een opgave van 
aanpassing van de bestaande voorraad dan van uitbreiding door nieuwbouw.

Het is uiteraard een EN EN verhaal!



• Het merendeel van de ouderenhuishoudens woont in een woning die niet is aangepast 
met het oog op het langer zelfstandig wonen. Circa 80%. 

• Veel van deze woningen zijn in technische zin en tegen beperkte kosten wel geschikt te 
maken (10.000 euro). Schatting is 6 op de 7 woningen.

• Het preventief aanpassen van huidige woning heeft belangrijke voordelen niet alleen 
voor de oudere en mantelzorger, maar ook voor de maatschappij.

Woonzorgopgave I Geschikte woning?



• Ouderen vallen bijvoorbeeld minder vaak als hun woning is aangepast.

• Woningaanpassingen kunnen daarmee ook ziekenhuisopnamen voorkomen en ervoor 
zorgen dat ouderen gemakkelijker thuis kunnen herstellen en revalideren 

• Ouderen die in aangepaste woningen wonen, maken bovendien minder gebruik van 
thuiszorg. 

• Geschat wordt dat preventieve woningaanpassingen jaarlijks zo’n 45 á 60 miljoen euro 
aan directe medische kosten kunnen besparen.

Woonzorgopgave I Voordelen van woningaanpassingen



Woonzorgopgave I Geschikte woning en woonomgeving?



Woonzorgopgave I Geschikte woning en woonomgeving?



Woonzorgopgave I Geschikte woning en woonomgeving?



Woonzorgopgave I Geschikte woning en woonomgeving?



Woonzorgopgave I Aandachtspunten

Analyse woonvisies 339 gemeenten door SIRM en Finance ideas (2020)

• Aan de vraagzijde signalen gemeenten dat veel ouderen zich niet, of beperkt, bewust 
zijn van de (kans op) toekomstige zorgvraag en daarom beperkt anticiperen op de 
toekomstige woon-zorgbehoefte bij de beslissing waar te (gaan) wonen. 

• Aan de aanbodzijde signaleren gemeenten dat er niet genoeg geschikte, bij de 
wensen van ouderen aansluitende, woningen zijn. 

• Ook het beperkte aantal woningen op een voor ouderen geschikte locatie (in 
nabijheid van voorzieningen) en de beperkte transparantie van de markt zijn 
knelpunten. 



Woonzorgopgave I Aandachtspunten

Samenwerking tussen partijen lijkt essentieel voor passend woonaanbod voor ouderen. 
In de praktijk werken partijen in de woningmarkt en zorg en welzijn vaak nog los van 
elkaar.

Financiële prikkels: baten van een investering vallen vaak toe aan een andere partij dan de 
partij die investeert. Bijvoorbeeld:

• Zo kan een zorginstelling efficiëntere en betere zorg leveren in geclusterde 
woonvormen, terwijl bijvoorbeeld een woningcorporatie daarvoor moet investeren. 

• Of leiden investeringen in het aanpassen van de woning door eigenaren (al dan niet 
deels vanuit de WMO gefinancierd) tot een lager beroep op bijvoorbeeld acute zorg 
die door zorgverzekeraars wordt betaald.



Investeringen door partijen in de woningmarkt zijn veelal randvoorwaardelijk voor het 
oplossen van (lange termijn) problemen op het gebied van zorg en welzijn 

• Een huiseigenaar investeert bijvoorbeeld in het weghalen van hoge drempels. Dit leidt 
tot minder valpartijen wat voordelen heeft voor de bewoner (betere gezondheid), de 
zorgverzekeraar (minder SEH-opnames) en maatschappij (lagere zorgkosten)

• Clustering van ouderen die wonen in nabijheid van zorg en andere voorzieningen maakt 
zorg efficiënter. Het bij elkaar plaatsen van woningen voor ouderen door 
woningcorporaties of andere verhuurders maakt het leveren van bijvoorbeeld 
maaltijdvoorziening of thuiszorg makkelijker.

De totale maatschappelijke baten van investeringen in woonzorgvoorzieningen lijken groter 
te zijn dan de kosten (RIGO, 2015). 

Woonzorgopgave I Aandachtspunten



Woonzorgopgave I Aandachtspunten – woonzorgvormen 

• Vernieuwende woonconcepten onderscheiden zich door het element van gezamenlijkheid, 
waarbij hulp, steun en gezelligheid dichtbij is. 

• Woonconcepten die meer zorg en dienstverlening bieden, lijken vooralsnog vooral ouderen 
aan te spreken die al gezondheidsproblemen hebben. 



Geclusterde woonvormen:  toekomst van seniorenhuisvesting?

Woonzorgopgave I Aandachtspunten – voorbeeld  



Woonzorgopgave I Aandachtspunten – voorbeeld  

Monitor Geclusterd wonen: inventarisatie naar het aanbod van geclusterde woonvormen voor 
ouderen door RIGO. In opdracht van het ministeries BZK en VWS. 



Woonzorgopgave I Aandachtspunten – voorbeeld  



De combinatie van vergrijzing, woningtekort en zorgtekort dwingt tot actie en 
maatregelen.

• Investeer in de lokale samenwerking tussen gemeenten, woningmarktpartijen en 
zorgpartijen. En zeker met de ouderen zelf.  Neem bijvoorbeeld de behoeften van 
ouderen per definitie mee in de ontwikkeling van woonzorgconcepten.

• De bestaande woningvoorraad lijkt nog veel potentieel te bieden voor langer zelfstandig 
thuis wonen. Woningaanpassingen lijken deels een oplossing te bieden voor de 
zorgvraagstukken.

• Ouderen moeten beter geïnformeerd worden over de financieringsmogelijkheden van 
woningaanpassingen en de voordelen voor henzelf, naasten en de samenleving. 

Woonzorgopgave I Kernboodschappen van deze doorkijk



De combinatie van vergrijzing, woningtekort en zorgtekort dwingt tot actie en 
maatregelen.

• Nieuwe woonzorgconcepten, zoals geclusterd wonen, bieden veel mogelijkheden voor 
de samenleving. Wel belangrijk dat hierin voldoende variatie is in het aanbod. Sluit het 
aanbod aan bij de wensen van ouderen die niet direct zorggerelateerd hoeven te zijn. 

• Ontwikkel ook woonzorgconcepten dat beschikbaar is voor ouderen met een lager 
besteedbaar inkomen. Het lage- en middensegment van huur- en koopwoningen. Dit 
bevordert ook de doorstroming op de woningmarkt.

• Ga het gesprek met elkaar aan over financiële prikkels en belemmeringen. Zonder 
gezamenlijke investeringen komen de benodigde woonzorg oplossingen niet tot stand. 

Woonzorgopgave I Kernboodschappen van deze doorkijk



Bedankt voor jullie aandacht!



22 april 2021

Netwerk van Zorginitiatieven in Drenthe   

W E L K O M



Gezond en gelukkig oud worden in Drenthe

Zorginitiatieven in opmars

Hoofdrol voor inwoners

Samenwerking formele en informele zorg

Gezonde leefstijl –
pijlers van positieve gezondheid







Lichamelijk functioneren

Mentaal welbevinden

Zingeving

Kwaliteit van leven

Sociaal maatschappelijke participatie

Dagelijks functioneren

✓ Nieuw naoberschap
✓ Inwoners willen veel voor elkaar betekenen
✓ Hulp, steun, aandacht en zorg
✓ Eigen regie
✓ Dorpskracht is groot
✓ Zorgloketten, blue zones in Drenthe, samenwerking 

met formele zorg,  wonen



Wat doen de initiatieven, wat willen ze bereiken? 

Doelen voor komend jaar 
betreffen:* 
1. Voorbereiding op of realisatie 

van (anders) wonen (vaak 
nieuw- of verbouw).

2. Bevorderen van sociale 
contacten en informele hulp.

3. Samenwerking in de keten, 
m.n. tussen inwoners en 
professionals en met de 
gemeente.

4. Doorontwikkeling van het 
eigen initiatief.

5. Versterking van het eigen 
initiatief. 

* in volgorde van vaakst 
genoemd; 1 t/m 3 vrijwel even 
vaak genoemd.



Financiering 

Belangrijkste financiers in 2020:

• Gemeente (62%)
• Fondsen (31%)
• Deelnemersbijdragen, incl. pgb (31%)
• Contributies en giften (23%)
• Overige (23%)

Financiering geborgd voor 3 jaar? 

• 23%: ja, volledig 
• 23%: ja, grotendeels
• 46%: nee, grotendeels niet
• 8%: nee, helemaal niet



Knelpunten



Succesfactoren  





Grolloo Zorgt
• Waarom 

• Wat

• Hoe



De Boerderij
• Inwoners enquête

• Behoefte aan woonoplossing voor 
ouderen



De Boerderij
• Locatie

• Verwerving

• ontwikkelproces



De Boerderij
• Stichting

• Klankbordgroep

• Betrekken van inwoners van het dorp



De uitdaging van het 
uitvoeren van plannen

• Een positieve houding van de gemeente

• Subsidie van VWS voor de initiatief fase

• Schetsplan en kostenraming

• Haalbaarheidsonderzoek



Financiering
• Samenwerking met woningstichting 

de Volmacht

• Particuliere investeerder

• Fondsen



De plannen
• Perfecte locatie

• Samenwerking  met “de buren”

• Informeren van de buren



boerderij

dorpshuis

sporthal

sportvelden

school

<- weg naar de 
Berenkuil 



Voor wie? En hoe dan?
• Grolloo gebonden

• Zorggeschikt

• Verschillende grootte van appartementen





Stand van zaken
• Het schetsplan is aangeboden aan wethouder 

Heijerman op 20-4-2021
• Kr8 architecten levert de projectleider en zij 

gaan nu het traject in van vergunningen en 
dergelijke



De toekomst
• Op prettige wijze oud worden in eigen 

omgeving!



Vragen?


