Wonen en Zorg voor ouderen
Uit allerlei onderzoeken blijkt dat er (ook) grote behoefte is aan geschikte woningen voor
ouderen. Het woordje “ook” gebruiken wij bewust, omdat het vinden van een geschikte
woning geen specifiek ouderenprobleem is. Wel is het hard nodig om in te spelen op de
groeiende groep 65-plussers en in het verlengde daarvan de groeiende groep 85-plussers.
Van die laatste groep woont een heel hoog percentage “gewoon” zelfstandig, met of zonder
hulp, thuis. Maar lang niet altijd in een geschikte of passende woning.
Het probleem
Nederland is op dit moment niet in staat om de groeiende groep ouderen voldoende te
faciliteren in hun huidige en toekomstige woon-, welzijns- en zorgbehoeften. Er is een groot
gat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis. Het ontbreekt aan voldoende
aantrekkelijke en betaalbare tussenvormen. Dat schrijft de Taskforce Wonen en Zorg.
Taskforce Wonen en Zorg
Deze Taskforce is in 2019 door de ministers van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
en BZK (Binnenlandse Zaken) ingesteld om de komende jaren gemeenten, corporaties en
zorginstellingen te stimuleren om met elkaar afspraken te maken over de opgaven op het
gebied van wonen en zorg. Welzijn en leefbaarheid liggen in het verlengde daarvan.
Belangrijk.
De opgaven liggen vooral op lokaal niveau. Van gemeenten wordt verwacht, beter gezegd
geëist, dat zij een zogenoemde woonvisie maken. In overleg met onder andere de
corporaties en de zorginstellingen. In die woonvisie of daarvan afgeleid, moeten ook
prestatieafspraken worden gemaakt. Dat het hard nodig is dat de Taskforce als aanjager aan
de slag is wijzen de cijfers uit. Platform 31, een kennis- en netwerkorganisatie, heeft uit
onderzoek geconcludeerd dat slechts zo’n 20% van de gemeenten onderzoek heeft gedaan
naar de huisvestingsvraag van ouderen. Er is dus nog een lange weg te gaan.
De Taskforce Zorg en Wonen heeft 2020 benoemd als het jaar waarin zij de gemeenten
aanjaagt, stimuleert en hulp biedt. Ook is een platform gemaakt waarin knelpunten worden
gemeld, oplossingen worden aangedragen en, heel belangrijk, goede voorbeelden worden
uitgewisseld. Hardnekkige vraagstukken worden via werksessies aangepakt. Hiervoor wordt
menskracht beschikbaar gesteld om de gemeenten te ondersteunen. Informatie over de
Taskforce leest u hier.
En wat doet u?
In het ideale plaatje zijn er voldoende, ook bij u, passende woningen. Verhuizen wij dan ook?
De verhuisbereidheid van ouderen is te laag. Het voorbereiden op het ouder worden zit niet
bepaald in onze genen. Aanpassen van de woning heeft geen prioriteit en verhuizen doen wij
als het echt niet anders kan. Vaak is dat ook het moment dat er gezondheidsproblemen zijn.
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Wellicht schetsen wij het wat zwart-wit en bent u er wel mee bezig. Het overgrote deel is zich
echter onvoldoende bewust van het tijdig plannen maken en die plannen ook uitvoeren.
Tijdig de woning aanpassen of tijdig verhuizen naar een passend huis of woon-zorgcomplex
met bijvoorbeeld geclusterd of gemeenschappelijk wonen kan u veel opleveren, de
zorgverlening eenvoudiger maken en bovendien bevordert het de doorstroming op de
woningmarkt.

Commissie Zorg, Welzijn en Wonen, 21 februari 2020.
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