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Wat wensen mensen? 

Zelfregie, keuzevrijheid en keuzemogelijkheden 

in wonen, zorg en welzijn 

 

Woonwensen als ieder ander: 

• Zelfstandig 

• Betaalbaar 

• In een woning naar keuze 

• In een prettige buurt 

• Met een aantal basisvoorzieningen 

• Divers sociaal netwerk om zich heen 

• Liever niet verhuizen 
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Zelfstandig wonen 

Goed beleidsuitgangspunt. Kansen om:  

- in eigen buurt te blijven wonen 

- meer keuzevrijheid in verzorgd wonen te realiseren 

- nieuwe soorten dienstverlening in de markt te zetten 
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Wat verandert er? 

• Beperking toegang tot intramuraal verzorgd wonen 

 

• Toename bestaand tekort aan passende en gewenste 

woonvormen 

 

• Beperking formele zorg (meer informele zorg/welzijn) 
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Wat is nodig? 

• Strategische planning van woningaanbod 'op maat':  

 divers aanbod van woonopties 

 waarbij wonen, zorg en welzijn worden gecombineerd 

  

• Aanpassing in capaciteit en diversiteit in verzorgingshuizen 

  

• In stand houden of creëren  

 van vitale leefomgeving gericht  

 op langer zelfstandig wonen 
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Investeringsopgave 
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• Renoveren van zorgvastgoed en nieuwe bestemmingen geven 

• Aanpassen bestaande woningvoorraad (huur/koop) 

• Ontwikkelen van nieuwe woon-zorgarrangementen 

• Beter benutten mogelijkheden technologie 

• Op peil houden en/of toevoegen  

 voorzieningen in de buurt 

• Innoveren zorgprocessen  

 voor meer maatwerk aan huis 

 

 

 



Knelpunten in transitie 

Gebrek aan: 

 

1. Bewustzijn en inzicht 

2. Investeringsruimte 

3. Beleidsruimte 

4. Tijd 

5. Regie 
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Advies (Rijk) 

1. Kies voor verdere financiële scheiding van woon- en zorgkosten 

2. Creëer stabiliteit door vastlegging toekomstperspectief en zoek 

naar financiële prikkels 

3. Integrale oplossingen vragen om 'plakranden': geef partijen 

daartoe de ruimte en de opdracht 

4. Biedt zorgvastgoedeigenaren de optie van een transitieplan 

 Indien meer tijd leidt tot meer maatschappelijke waarde (of 

minder verlies), geef dan meer tijd en (her)verdeel de pijn 
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Advies (Gemeenten) 

1. Prikkel inwoners om tijdig na te 

denken over zelfstandig (blijven) 

wonen 

2. Activeer belanghebbenden en 

inventariseer regionaal de opgave 

3. Neem de regie in het bij elkaar 

brengen van partijen  
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Groei 65-plussers per gemeente in percentages, 
2012-2040 (gemeentelijke indeling 2011) 



Groot oplossend vermogen in samenleving 

• Een groot oplossend vermogen in de samenleving aanwezig om 

verbindingen tussen wonen, zorg en welzijn te maken  

 

• Andere partijen dan de rijksoverheid zijn primair aan zet 

 

• De rijksoverheid is nodig om: 

- samenhang en toekomstvastheid van beleid te regisseren 

- partijen te stimuleren de transitie in te zetten 

- te faciliteren in het opvangen van de fricties 

- sturen op verbinding en flexibiliteit in de uitvoering 
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Langer zelfstandig? Maak het mogelijk! 

 

 

 

 

 

Meer informatie: 

http://rli.nl/Werk-in-uitvoering/wonen-en-zorg 

 

 

@raadrli 

#wonenenzorg 
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