
Pamflet  

Handen ineen voor een integraal woon-, service- en zorgconcept voor kwetsbare senioren  

Oproep aan gemeenten tot oppakken regierol! 

 
Mozaïek Wonen, Woonpartners Midden-Holland, QuaWonen, Fundis, Zorgpartners Midden-

Holland, Kwadraad en het Groene Hart Ziekenhuis hebben de handen ineengeslagen. Dankzij deze 

samenwerking kunnen we een nog sterker front vormen om een integraal concept te realiseren 

voor kwetsbare senioren. Vanuit die eensgezindheid vragen we de gemeenten in Midden-Holland 

actief regie te nemen om langer zelfstandig thuis wonen voor kwetsbare senioren te faciliteren. De 

gemeenten zouden dit als topprioriteit moeten opnemen in het nieuwe collegeprogramma dat na 

de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 opgesteld wordt. Als samenwerkingspartners 

werken wij graag mee aan een actieve verbinding tussen overheid en senioren.  

 

Waarom is dit nodig? 

 Grote stijging van het aantal senioren door een steeds hogere levensverwachting; 

 Senioren willen (of blijven) langer zelfstandig thuis wonen; 

 Senioren hebben behoefte aan verzorgd of beschut wonen; 

 Onvoldoende passende woningen met zorg, service of diensten in de buurt; 

 Explosieve toename van crisissituaties (in de huiselijke omgeving) in de regio; 

 Voorkomen van eenzaamheid en/of een isolement van kwetsbare ouderen. 

 

Wat is nodig? 

 Beschutte woonvormen met ontmoetingsmogelijkheden, welzijn en servicediensten in de 

buurt; 

 ‘Zorggeschikte’ woningen; 

 Efficiënte zorgverlening bij senioren thuis; 

 Nieuwe alternatieven die het traditionele verzorgingshuis vervangen; 

 Organiseren van laagdrempelige activiteiten en ontmoetingsruimtes in de wijk. 

 

Randvoorwaarden 

 Woonvoorzieningen liggen in de nabijheid van passende voorzieningen; 

 Voorrang voor huisvesting van mantelzorgers in de directe omgeving van degene die zorg 

nodig heeft (maatwerk in de woningtoewijzing); 

 Inhoudelijk ondersteunen van initiatieven van partijen bij het realiseren van 

gemeenschappelijke zelfstandige woonvormen met ontmoetingsruimtes en noodzakelijke 

zorg binnen handbereik. 

 

Samenwerking vereist 

Woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Midden-Holland hebben inmiddels de 

handen ineen geslagen. Gezamenlijk werken zij actief aan de ontwikkeling van verschillende 

woonconcepten en voorzieningen voor senioren. Partijen roepen gemeenten in Midden-Holland op 

om een actieve regierol te vervullen in het mede mogelijk maken van aanvullende woon-, zorg- en 

welzijnsconcepten voor kwetsbare senioren als toevoeging op het bestaande aanbod.  

 

Wat vragen partijen van gemeenten? 

 Het oppakken van de regierol als het gaat om het beschikbaar krijgen/stellen van voldoende  

-voor het beoogd doel- geschikte locaties en verlenen van planologische medewerking; 



 Wmo-budgetten inzetten voor dagbesteding, (zorg)infrastructuur, ontmoetingsfunctie, 

specifieke voorzieningen en dergelijke; 

 Ruimte maken voor het experimenteren met de woonruimteverdeling zodat de beschikbare 

woonruimte terecht komt bij de beoogde doelgroep; 

 Faciliteren van eenvoudige wet- en regelgeving en kortdurende procedures zodat 

indicatiestelling voor ‘Hulp bij het Huishouden’ en welzijn door een wijkverpleegkundige kan 

plaatsvinden. 

 

Wat bieden betrokken partijen?  

 

Woningcorporaties 

 Corporaties zetten financiële middelen in voor verbouw en bouw van het benodigde 

vastgoed en dragen het voor de woonfunctie gebruikelijke exploitatierisico; 

 Corporaties werken (experimentele) woonconcepten uit in samenwerking met gemeenten 

en zorgpartijen; 

 Corporaties zijn eigenaar van en beheren de woningen en ontmoetingsruimten. 

Zorgpartijen 

 Zorgpartijen financieren de specifieke inrichting en voorzieningen vanuit de eisen die gesteld 

worden om deze doelgroep zorg te verlenen; 

 Zorgpartijen organiseren efficiënte zorginkoop om de benodigde zorgbegeleiding te kunnen 

geven; 

 Zorgpartijen organiseren een op maat gesneden diensten- en zorgpakket. 

Welzijnspartijen 

 Welzijnspartijen organiseren de benodigde begeleiding; 

 Welzijnspartijen dragen bij aan het versterken van het sociale netwerk rondom ouderen in 

de wijken en buurten;  

 Welzijnspartijen leggen de verbindingen tussen formele en informele zorg door onder meer 

de inzet van vrijwilligers te coördineren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

>>>>> OPROEP <<<<< 

Met dit pamflet vragen wij gemeenten in actie te komen!  

Faciliteer langer zelfstandig thuis wonen voor kwetsbare senioren  

en neem het op als topprioriteit in het nieuwe collegeprogramma.   
 

Kort na de verkiezingen van 21 maart 2018 nemen wij contact met u op  

om te kijken hoe we deze uitdaging collectief oppakken! 

 


