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Eén jaar programma Langer Thuis
Het eerste jaar van het programma Langer Thuis zit
erop! In de voortgangsrapportage lees je hoe het
programma Langer Thuis bijdraagt aan betere zorg
dichtbij huis, betere mantelzorgondersteuning en
nieuwe vormen van wonen en zorg. Zodat ouderen in
hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen met
een goede kwaliteit van leven.
In de infographic Eén jaar programma Langer Thuis
zijn alle resultaten in één oogopslag zichtbaar.

Monitor Langer Thuis

In de Monitor Langer Thuis wordt de voortgang van het programma Langer Thuis
gevolgd. De uitkomstindicatoren geven inzicht in de maatschappelijke doelen van het
programma. Met de procesindicatoren wordt de voortgang van de verschillende acties
van het programma gemonitord. In de Monitor zijn verhalen van ouderen en
mantelzorgers van Mijnkwaliteitvanleven.nl opgenomen om de leefwereld van de ouderen
zelf in beeld te brengen.
Advies Raad van Ouderen

Met de voortgangsrapportage Langer Thuis is ook het advies van de Raad van Ouderen
meegestuurd over het voorbereiden op goed oud worden.
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Manon Vanderkaa: ‘Ouderen gaan merken dat wij aan de slag zijn’
Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB, is namens haar organisatie lid van het kernteam
van het programma Langer Thuis. Seniorenorganisatie KBO-PCOB maakt zich sterk voor
een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen zorgen voor
elkaar. Hoe kijkt zij terug op het eerste jaar Langer Thuis?
Samenwerken en besef
Manon Vanderkaa: ‘Het was een goed bouwjaar!
We hebben echt duidelijk kunnen maken dat onze
samenleving zich meer geschikt moet maken voor
het groeiende aantal ouderen. Er zijn veel partners
betrokken en er is goed gewerkt aan de
samenwerking. Daar zijn sterke relaties uit
ontstaan.’

De kijk van ouderen
‘KBO-PCOB heeft samen met Omroep Max en de ChristenUnie het manifest ‘Waardig
Ouder Worden’ gemaakt. Dat is de basis geweest van het Pact voor de ouderenzorg. Daar
is het programma Langer Thuis een onderdeel van. Wij willen steeds scherp houden wat
van belang is voor ouderen. Er is namelijk het risico - met alle goede bedoelingen - dat
dat wel eens ondersneeuwt. Mensen bekijken snel zaken vanuit hun beroep of het
perspectief van het zorgsysteem. Dat is geen opzet, dat gebeurt gewoon. Aan ons om
steeds de stem van de ouderen zelf te laten horen.’
De senior zelf
‘Wij blijven onze achterban steeds op de hoogte houden van wat we bereiken. En we
gebruiken natuurlijk ook alle ideeën die we van hen horen. Het gaat immers om de
senioren, dus het moet vooral van henzelf komen. En we ontvangen echt input van alle
kanten: via de 800 lokale afdelingen tot de dagelijkse correspondentie en van social
media tot speciale focusgroepen.’
Merkbaar voor ouderen
‘Ouderen zullen nu nog niet veel merken van wat Langer Thuis in het eerste jaar bereikt
heeft. Maar dat is ook normaal voor zo’n eerste jaar. Eerst de grond bouwrijp maken en
zaaien, om het maar te vergelijken met landbouwgrond. Wat je wel al merkt, is dat
ouderen meer over hun eigen toekomst na gaan denken, bijvoorbeeld op het gebied van
huisvesting. Daar ligt ook meteen de grootste uitdaging. Vaak weten senioren wel wat ze
willen, maar kan dat in hun nabije omgeving niet. Zij willen in hun eigen omgeving
blijven wonen en hun opgebouwde sociale netwerk ten volle benutten. Maar dat wordt
bijvoorbeeld al heel lastig als er in je omgeving geen betaalbare huurwoningen zijn.’
Langer thuis wonen
‘Het tweede jaar van Langer Thuis zal veel meer gaan over het in de praktijk brengen van
oplossingen. Zodat ouderen inderdaad in hun leven gaan merken dat wij aan de slag zijn.
Dat we een samenwerkend en goed samenhangend netwerk hebben opgebouwd
waardoor zij langer thuis kunnen wonen.’
Raad van Ouderen: nadenken over goed ouder worden
Er is een brede maatschappelijke beweging nodig die leidt tot nadenken over ouder
worden en je daarop voorbereiden. Behalve ouderen zelf kunnen ook de nationale
overheid, provinciale en lokale overheden hierbij een belangrijke rol spelen, evenals
maatschappelijke organisaties, private partijen als pensioenfondsen, woningcorporaties
en zorgverzekeraars en ouderenorganisaties. Dat schrijft de Raad van Ouderen in een
advies aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ‘Breed in de
samenleving betekent voor de Raad dat het nadenken over de toekomst als het ware
onderdeel vormt van onze sociaal-culturele omgeving en dat we het normaal vinden om
zelf na te denken over wat we later willen, of om mensen hierover te bevragen.
Lees hier het advies van de Raad van Ouderen
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Draagvlak voor aanbevelingen aanjager respijtzorg
Op een landelijke bijeenkomst waar
(mantel)zorgorganisaties, onderzoekers,
gemeenten en verzekeraars aanwezig waren,
presenteerde aanjager respijtzorg Clémence Ross
haar aanbevelingen voor meer passende
respijtzorg. De aanjager wil een aantal pilots
starten waarin de toegang wordt vereenvoudigd en
‘respijtzorg op maat’ tijdig kan worden ingezet. Dit
kan door gezamenlijke inzet van gemeenten en
zorgverzekeraars en door het wegnemen van de financiële schotten’. Voor dit plan blijkt
veel steun te bestaan en meerdere gemeenten en verzekeraars willen meedoen. De
afgelopen maanden heeft Clemence Ross ruim dertig werkbezoeken door het hele land
afgelegd. Op basis van de vele gesprekken, conferenties en bestaande literatuur heeft zij
tien aanbevelingen opgesteld die in de landelijke bijeenkomsten werden besproken. Er
blijkt veel steun voor de aanbevelingen, vooral omdat die uitgaan van de mantelzorgers
zelf.
Lees verder

Hans Adriani trekt Taskforce Wonen en zorg
De VNG, Actiz, Aedes en de ministeries van BZK en VWS hebben
de Taskforce Wonen en Zorg opgericht. Deze Taskforce
stimuleert gemeenten om de lokale opgave rond wonen in zorg
in beeld te brengen en om woon-zorgvisies te ontwikkelen. De
Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit de heren De Langen
(Stadgenoot) en Van Boven (Woonzorg Nederland), mevrouw
Damen (wethouder gemeente Leiden), de heer Bos (Woonzorg
Flevoland), de heer Van der Burg (VWS) en de heer Kuijpers
(BZK). Hans Adriani, wethouder te Nieuwegein, is voorzitter van
de Taskforce. De Taskforce zal gemeenten en regio’s met elkaar
in gesprek brengen rond bovenstaande doelen, goede aanpakken
verspreiden en daarmee energie brengen om het thema wonen en zorg actief op te gaan
pakken. De Taskforce krijgt daarmee ook meer zicht op eventuele knelpunten op het
gebied van wonen en zorg.
Eerste toekenningen stimuleringsregelingen SWZ en SET
De eerste aanvragen van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) en van de
Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) zijn toegekend.

• Voor de SWZ: Jonge zestigers maken gebruik van de SWZ.

De regeling heeft als doel om geclusterde woonzorgvormen van de grond te krijgen.
> Lees hier hoe u gebruik kunt maken van de regeling.

• Voor de SET: Eerste toekenning stimuleringsregeling E-health thuis een feit.

De regeling heeft als doel om het op grotere schaal stimuleren en structureel inzetten van
E-health in de reguliere zorg aan en ondersteuning van mensen thuis.
> Lees hier hoe u gebruik kunt maken van de regeling.

Subsidie voor lokale netwerken
Acht lokale netwerken van professionals die thuiswonende ouderen zorg, ondersteuning
en welzijn bieden, gaan hun netwerk verder ontwikkelen en verbeteren met een
Uitwerkingssubsidie van het ZonMw-programma Langdurige Zorg en Ondersteuning
(LZO). Samen met een actieonderzoeker gaan deze netwerken kennis ontwikkelen en
ervaringen op doen rondom specifieke zorg- en ondersteuningsthema’s. Eerder dit
voorjaar gingen er al startende netwerken aan de slag met een Ontwikkelsubsidie.
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Binnenkort weer subsidiemogelijkheden
Wilt u ook uw lokale netwerk (verder) ontwikkelen met een Uitwerkingssubsidie (Fase II)
of een Ontwikkelsubsidie (Fase I)? Na de zomer opent ZonMw beide
subsidiemogelijkheden opnieuw en organiseert hierover informatiebijeenkomsten. De
data voor deze bijeenkomsten worden binnenkort bekend gemaakt via de ZonMwnieuwsbrief Ouderen en op de website van ZonMw.

•
•
•

Alles over de subsidies lokale netwerken
Handreiking actieonderzoek bij uitwerkingssubsidie lokale netwerken
Meld u aan voor de nieuwsbrief Ouderen van ZonMw en blijf op de hoogte

Handreiking voor zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen thuis
Ouderen wonen steeds langer zelfstandig. Ook zeer
kwetsbare ouderen. Goede samenwerking en afstemming
tussen zorg- en hulpverleners in de wijk en met de oudere
en mantelzorgers is essentieel om mogelijke problemen op
tijd te signaleren en de juiste hulp te bieden. De publicatie
‘Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg
en ondersteuning in de wijk’ bevat een 6-stappenplan en
een overzicht van rollen en taken die handvatten bieden bij
het organiseren van ondersteuning en zorg aan zeer
kwetsbare thuiswonende ouderen.
Lees het volledige artikel en download de publicatie

Inspirerende voorbeelden uit de praktijk
In deze nieuwsbrief leest u inspirerende voorbeelden van mensen en projecten met als
doel dat ouderen langer thuis kunnen wonen met een goede kwaliteit van leven. Wat
leren ze bijvoorbeeld tijdens een pilot? Of wat maakt hun initiatief zo succesvol?
Mantelzorgers komen op adem in zorgpension Zoomwijck

Het zorgpension Zoomwijck wil mensen dichtbij en op een vertrouwde plek verzorgen.
Zodat er in hun eigen buurt een plek is waar ze weer even op krachten kunnen komen.
En hun mantelzorgers even op adem kunnen komen. Ze proberen dat volop uit op 1 van
de 10 locaties van de proef met logeerzorg. Ze vragen zich af hoe dat werkt voor de
mantelzorgers? En wat een goede manier is om logeerzorg betaald te krijgen.
Lees verder
Kennis delen over opzetten woonzorginitiatieven

In het driejarige project ‘Woonvarianten voor senioren’ ontwikkelt Platform31 kennis over
het opzetten van wooninitiatieven voor senioren. Elk jaar worden 10 initiatieven gevolgd
en bekeken op welke wijze deze initiatieven met knelpunten zijn omgegaan, welke lessen
hieruit getrokken kunnen worden en wordt samen met een kopgroep naar oplossingen
gezocht.
Abdelkader Tahrioui zet zich sinds vier jaar in voor een woongemeenschap in
Kanaleneiland voor Marokkaanse senioren. Platform31 sprak hem over waarom deze
woongemeenschap er nog altijd niet is, abstract beleid en een cursus volharding.
Lees verder
Pieter Parmentier vertelt over zijn initiatief Erfdelen. Duurzaam en sociaal werken en
wonen, met aandacht voor gemeenschappelijke voorzieningen, samenwerking,
biologische tuinbouw en recreatie op het platteland.
Lees verder
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Congres Slimmer Thuis krijgt vervolg
Hoe krijgen we slimme oplossingen bij ouderen
thuis? Die vraag stond 23 mei centraal op het
congres Slimmer Thuis. Zo’n 750 deelnemers aan
het congres hebben van elkaar geleerd en elkaar
gevonden in slimme coalities die er samen voor
gaan zorgen dat er meer slimme oplossingen thuis
kunnen worden ingezet.
De gemeente Zoetermeer, MantelzorgNL, Techniek
Nederland, FME, KBO-PCOB en VWS spraken
terplekke de intentie uit om samen aan de slag te
gaan. Zij gaan het volgende doen:
•
Blijvend werken aan bewustwording van ouderen hoe zij op een prettige manier
oud kunnen worden
•
Het opzetten van een thematische technische coalitie ‘dementie’
•
Een regionale coalitie Slimmer Thuis in Zoetermeer
Lees en bekijk het verslag van het congres Simmer Thuis
Beslisboom helpt corporaties woningen levensloopbestendig te maken
Hoe zorg je ervoor dat mensen langer thuis kunnen wonen in hun huurhuis? Corporaties
doen veel om huurders langer zelfstandig thuis te laten wonen. En dat vraagt ook om het
aanpassen van woningen Maar hoe bepaal je welke aanpassingen? Daarvoor is de
Beslisboom Woningaanpassingen die Aedes samen met Techniek Nederland en Bouwend
Nederland heeft gemaakt. Corporaties kunnen hiermee naar hun woningvoorraad kijken
en weloverwogen keuzes maken over individuele woningaanpassingen. Installateurs en
bouwers kunnen het tevens gebruiken om corporaties te adviseren in de uitvoering
hiervan.
Lees het volledige artikel en download de beslisboom
Contact
Kijk voor meer informatie op de website van het programma Langer Thuis. Wilt u
artikelen overnemen? Hebt u vragen of ook interessant nieuws? Mail het programma
Langer Thuis via langerthuiswonen@minvws.nl. Via dit mailadres kunt u zich ook
afmelden voor deze nieuwsbrief.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Bent u niet de geadresseerde of heeft u dit
bericht abusievelijk ontvangen? Meld dit dan aan de afzender en verwijder het bericht. De Staat aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.
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