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OP NAAR DE 100!

-Op dit moment is 1 op de 6 mensen in Nederland 
ouder dan 65 jaar.
- In 2050 zal 1 op de 4 mensen ouder  zijn dan 65 jaar. 
- Nu zijn er zo’n 3 miljoen ouderen en 
rond 2040 zo’n 4,8 miljoen. 
- Ook het aantal 75-plussers 
neemt sterk toe. Dat zijn er nu rond de 1,2 miljoen, 
bijna twee keer zo veel als in 1980. In de komende 
decennia neemt die groep toe. 
- De 100-plussers zijn op 
dit moment de snelst groeiende leeftijdsgroep.





TRENDS

• Langer zelfstandig thuis blijven wonen is het devies
• Nieuwe vormen voor wonen nodig; behoefte aan veiligheid, 

ontmoeting, nabijheid voorzieningen blijft
• Vergrijzing & ontgroening, krimp: lokale/regionale opgave
• Minder mantelzorg beschikbaar
• Meer alleenstaanden (2.9 miljoen in 2015 en 3,4 miljoen in 

2030 (PBL)
• Meer mensen met dementie (250.000 nu en in 500.000 in 

2040 waarvan 70% thuis woont)
• Toename eenzaamheid (Meer dan een miljoen volwassen 

Nederlanders voelen zich sterk eenzaam.)
• Meer kwetsbare huurders in de wijk
• Maar ook: meer burgerinitiatieven

Dus…?? 



VERZORGINGSHUIZEN ZIJN 
WEG…..WAT NU? https://www.youtube.com

/watch?time_continue=1&
v=3j0F5PI9mdM

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=3j0F5PI9mdM


WAT WILLEN OUDEREN?



HONKVAST ?

-Ouderen verhuizen weinig

-Helft 65+ verhuist nog één keer (PBL 2013) 

-Aandeel ouderen dat eventueel wil verhuizen groeit 
(CBS 2018 op basis WoOn 2015) 

-Hoe ouder hoe minder men wil verhuizen (CBS 2018)

-Belangstelling voor vorm van gemeenschappelijk 
wonen neemt toe (ANBO 2019, KBO-PCOB 2019) 

‘‘Ouderen verhuizen vaak binnen eigen gemeente 
(RIGO 2018)

-Meerderheid ouderen rekent op langer thuis wonen 
maar onderneemt  niets om woning te verbeteren 
(Lang zult u wonen 2018, ANBO 2019)



WAT IS ER VOLGENS OUDEREN 
NODIG OM LANGER THUIS TE 
WONEN?

1. Voorzieningen in de buurt
2. (Mantel)zorg nabij
3. Woningaanpassingen
4. Veiligheid
5. Gezondheid

6. Betere voorlichting/info
7. Voldoende financiële 

middelen
8. Betaalbare huisvesting
9. Vervoer/mobiliteit
10. Een doel hebben in het 

leven.



DEN HAAG ZET ZICH IN!

Pact voor de Ouderenzorg: 

• Programma Langer Thuis
• Eén tegen Eenzaamheid, 
• Thuis in het Verpleeghuis

Meerjarenagenda

Actieplan toegankelijkheid

• Kennisprogramma Wonen en Zorg

• Kennisprogramma 

Wooninitiatieven

• Oprichting ondersteuningsteam

• Stimuleringsregeling

• Monitoring woonzorginitiatieven



PRIJSVRAAG WHO CARES?

Rijksbouwmeester Floris Alkemade: "Een stad 
die goed is ingericht voor mensen die zorg en 
ondersteuning nodig hebben levert een betere 
stad op voor iedereen“.

178 inzendingen, vier steden.
Vervolg: Community of practice.

https://www.prijsvraagwhocares.nl/
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ER GEBEURT VEEL
KIJK MAAR NAAR DEZE PARELS

Omzien naar elkaar en community
Flatcoach (Rijswijk)
Zorgzame buurten (Eindhoven)

Voorlichting
iZi Ervaarwoning (Haag Wonen)
Prettig Veilig Thuis Wonen (Brabant Wonen)

Meer keuze aan woonvormen
Woongemeenschap Eikpunt (Talis ism WBVG)
Knarrenhof (overal in ons land)

Toegankelijkheid voorraad
Thuisbest Huislift (Woonservice) 



WOONVARIATIE NEEMT TOE

• Kangoeroewoning
• Thuishuis
• Knarrenhof
• Woongemeenschappen 
• Mantelzorgwoning
• Verzorgd wonen
• Gestippeld wonen
• Levensloop geschikte woning
• Serviceflat

• Uitdaging zit vooral in: omzien naar elkaar!



OUD WORDEN? BEGIN ER JONG MEE!

Wat kunt u zelf doen?
www.woonz.nl
www.alleszelf.nl
www.lanerthuisineigenhuis.com
www.langzultuwonen.nl
https://www.huistest.nl/
https://www.svn.nl/particulieren/lening/blijverslening#

-Voorlichtingsbijeenkomsten
-Verhuisadviseur/woonconsulent/ouderenadviseur
-Kijk naar voorzieningen in de buurt

http://www.woonz.nl/
http://www.alleszelf.nl/
http://www.lanerthuisineigenhuis.com/
http://www.langzultuwonen.nl/
https://www.huistest.nl/
https://www.svn.nl/particulieren/lening/blijverslening


CHECKLIST SENIORVRIENDELIJK 
GEMEENTEBELEID NVOG/KNVG

Met punten als:

Staat de woonbehoefte van ouderen in uw gemeente op de 
agenda in de vorm van een lange termijn plan gericht op 
voldoende betaalbare, kwalitatief goede en 
aangepaste/aanpasbare woningen voor ouderen.

Denkt uw gemeente actief na over nieuwe woonvormen, 
zoals meergeneratiewoningen en groepswonen, geclusterd 
wonen dichtbij zorgpanden.



HONDERD WORDEN? VIJF ADVIEZEN NAAR AANLEIDING 

VAN GESPREKKEN MET 26 100-PLUSSERS:

• Blijf nieuwsgierig

• Wees eigenwijs

• Zoek activiteiten

• Houd je netwerk op orde

• Heb humor



DE WIJSHEID VAN EEN TANDELOZE 
GLIMLACH

Niet de jongere is te benijden maar de oudere die goed 
geleefd heeft. De jongere zwalkt maar wat door het leven, 
gelooft nu eens dit en dan weer dat. De oudere bevindt zich 
in een veilige haven, zeker van zijn ware geluk.

- Epicurus


