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- Langer thuis in de inclusieve wijk hoog op de agenda? (20 min)
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Opbouw 



Langer thuis in de inclusieve wijk; Hoog op uw lokale agenda? 

• Woningmarktvraagstukken 

(senioren, starters, geen 

doorstroom/op slot 

• Vraag: wonen mensen vrijwillig 

thuis of moet het?

• Het is een thema op de

welzijnsagenda

• Leefbaarheidsvraagstukken; 

kwetsbare groepen die thuis 

wonen

• Afstemming voor kwetsbare

groepen tussen corporatie,

buurtteam, welzijn en gemeente

• Voorzieningen opnemen in de 

omgevingsvisie

• Nieuwbouw: levensloopbestendig

• Hoe rooi je het met elkaar? Het 

zit in verschillende thema’s

• Dementievriendelijke wijken, ook 

openbare ruimte

• Inwoners willen het zelf: 

levenslang wonen in ons dorp, 

gemeente en corporatie sluiten

hierbij aan



Almere - Haven binnenring

Alphen aan den Rijn - Koudekerk aan den Rijn

Apeldoorn - de Maten 

Assen - Noorderpark

Brielle

Eindhoven - Vaatbroek/Eckart

Enschede - De Posten (Wesselerbrink Zuid Oost)

Geertruidenberg - Raamsdonkveer-Zuid

Gouda - Westergouwe

Groningen - Selwerd

Haarlemmermeer/Hoofddorp - Bornholm

Heerlen - Heelerbaan

Hengelo - Noord

Hilversum - Boombergwijk 

Kerkrade - Eygelshoven

Leiden - Energiepark

Lelystad - Boswijk

Moerdijk - Klundert

NOP - Luttelgeest

Roermond - Donderberg

Rotterdam - Prinsenland/Het Lage Land

Veenendaal - Franse Gat

Westland/Naaldwijk - Kruisbroek - Hoogeland 

Zaanstad - Wormerveer 



Vraaggericht kennisprogramma, gericht op doen

‒ Onderdelen kennisprogramma

‒ 24 gebiedscoalities (gemeente, corporatie, welzijn, zorg, inwoners)

‒ Onderzoeken

‒ Innovatiethema’s

‒ Publieke kennis

Het innovatieprogramma is een initiatief van: 



Innovatieprogramma in 2 minuten: film

https://vimeo.com/361774493
https://vimeo.com/361774493


Aanleiding en urgentie langer thuis

‒ Keuze voor zelfstandig wonen: in visie, beleid en financiering

‒ Beleidswens: aanbod dichtbij mensen, versterken eigen kracht, 

versterken samenredzaamheid

‒ Zichtbare groei van mensen met kwetsbaarheden/ beperkingen: 80-plus, 

dementie, psychische en verstandelijke beperkingen

‒ Meer urgentie: leefbaarheidsvragen 

‒ Meer regelbevoegdheden gemeente, maar ook meer risico

‒ Wijk = schaalgrootte voor organiseren van aanbod in nabijheid

‒ De wijk = plek waar mensen wonen, sociale netwerken



Innovatiethema’s

Wonen2050 

 

Woonvarianten: mensen met een 
psychische kwetsbaarheid 

 

Woonvarianten senioren 

 

Buurt voor iedereen (incl. 
Buurtcommunities 

 

Inclusieve wijk: Voorzieningen 

 

Leerlijn innovatief organiseren 

 



Buurt voor iedereen (incl. buurtcommunities)

In samenwerking met:

- Movisie (principes van kwartiermaken, gezamenlijk van start komen)

- Atelier Rijksbouwmeester (webcatalogus ontwerp van ontmoeten –

buitenomgeving)

Samenvatting intake

• Hoe werk je aan gemeenschapsopbouw in de wijk en 

verbind je groepen aan elkaar? 

• Hoe kom je in contact met eenzame wijkbewoners?

• Hoe ontwikkel je ontmoeting waar geen fysieke 

ontmoetingsruimte is?

• Buurtcoöperaties: hoe sterker maken?



Leerlijn Innovatief organiseren

Hoe: In de twee kennisgemeenschappen van de gebiedscoalities

Samenwerkingspartners: 

o.a. BlomBerg Instituut

Samenvatting intake

• Hoe activeer ik partners in de wijk?

• Hoe zorgen we voor een samenhangende procesaanpak met partijen? 

• Wie heeft de procesregie?

• Hoe komen we van een analyse tot een goede uitvoeringsagenda? 

• Hoe verdelen we de taken en stemmen we goed af?

• Hoe komen we tot besluitvorming: keuzes in schaarse middelen?

• Hoe zorg ik voor een stimulerende aanpak om problemen op te lossen?



Onderzoek

‒ Een gebiedsgerichte aanpak? Het werkt! 

Effectonderzoek woonservicegebieden (George de 

Kam) als kompas

‒ Woonopgave en handreiking (januari 2020)

‒ Van ongeschikt naar geschikt (2020)



www.platform31.nl/wonenenzorg



Bejaardenhuis 
zonder muren



Bejaardenhuis zonder muren

• 2018 grote tekorten in het sociaal domein

• Beheersingsopgave dominant in het 
coalitieakkoord 2018-2022

• Daarnaast transformatie blijven vormgeven

• Transformatieagenda sociaal domein



Bejaardenhuis zonder muren

Oud idee, pas toepasbaar als het geld op is

Innovatieprogramma Langer thuis

Gebiedscoalitie



Bejaardenhuis zonder muren

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjnsqqQ7eHlAhVIb1AKHfXMAjMQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.eindhoven.nl/&psig=AOvVaw3X4j1fd-QrY6i-cNEHPiU4&ust=1573551188689805
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjep9Wg7eHlAhWHLFAKHa7_CvQQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.facebook.com/gemeente.Eindhoven/&psig=AOvVaw3X4j1fd-QrY6i-cNEHPiU4&ust=1573551188689805


Bejaardenhuis zonder muren

- Innovatie in samenwerking

- Niet gericht op een voorziening

- De buurt zo inclusief maken dat je geen 

bejaardenhuis nodig hebt

- Gesloten beurzen!



Bejaardenhuis zonder muren

Welke opdracht heeft deze gebiedscoalitie?

Waar gaat het precies over?

Over wie hebben we het?

We weten het eigenlijk niet!



Bejaardenhuis zonder muren



Bejaardenhuis zonder muren

Clusteranalyse

CBS- data en gemeentelijke data

Geanonimiseerd 

Persona’s ontwikkelen

En dus: data als basis voor het project



Bejaardenhuis zonder muren

Verfijnde kennis wat waar nodig is

Unsupervised algoritme: vinden mensen een 

beetje eng! (dus geen opdrachten in de uitvraag, 

alleen analyse van de data)



Bejaardenhuis zonder muren

Maar: streng op privacy, nooit herleidbaar naar 

één persoon

Aanname: de bestaande inzet van elke betrokken 

partij zal veranderen 


