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In vier werkgroepen tijdens de inspiratiedag voor belangenbehartigers ’s middags geïnventariseerd welke
knelpunten ouderen ervaren als het gaat om zelfstandig blijven wonen. Het is van belang dat we weten dat dit
niet alleen voor de eigen gemeente geldt, maar ook voor buur/regio gemeenten. Samen kunnen afdelingen de
belangenbehartiging oppakken.
De volgende knelpunten kwamen aan de orde:
-

Te kort aan betaalbare seniorenwoningen
Tekort van levensloopbestendige woningen
Ouderen en de energietransitie
Ook te weinig woning voor mensen zonder beperking
Te weinig huurwoningen/ Huursubsidiegrens
Wel/geen Blijverslening beschikbaar
Ouderen willen niet meer geld lenen voor wonen
Ouderen bereiden zich niet of te weinig voor op kwetsbaarheid en anders wonen
Stoppen met ‘het zal mijn tijd wel duren’
Verhuizen kan belastend zijn voor ouderen
Wachtlijsten voor een woning/opname
In elk kerkdorp wordt anders inspraak geregeld – geeft ook mogelijkheden
Samenstelling van een woonbuurt
Mantelzorg bij ontslag uit ziekenhuis wordt te weinig ingeschakeld
Te weinig meer-generatie woningen
Te weinig zorg-op-maat
Betaalbaarheid van woningen
Te weinig appartementen voor senioren
Van koop naar huur lange wachtlijsten

Naast het signaleren en inventariseren van knelpunten is ook uitgebreid gesproken over wat we als
ouderenbonden kunnen doen om dit onderwerp op de agenda te zetten bij de gemeente. Ook moeten we
ouderen stimuleren na te denken over hoe men wil wonen en de eigen regie houden als men kwetsbaar
wordt.
Wat kan een afdeling doen
-

Inventariseer wat er speelt binnen de eigen gemeente (bijv. studenten opdracht geven)
Lang voor verkiezingen de politieke partijen bevragen op senioren thema’s
Als afdeling zelf een visie schrijven op senioren beleid en dat bespreken met politieke partijen
Zorgen dat je als afdeling aan tafel zit/ jezelf uitnodigen en meedelen dat je alles terugkoppelt naar de
eigen leden en terugkomt op toezeggingen
Kiezers/leden informeren over de eigen standpunten
Een bestuur moet sleutelfiguren inzetten die het gesprek met politiek en maatschappelijke
organisaties aan kan gaan
Meer aandacht besteden aan de eigen verantwoordelijkheid van senioren
Beter inventariseren welke woningen nodig zijn voor senioren
Inventariseren waar ouderen tegenaan lopen
Contact en samenwerken met huurdersorganisatie en woonbond

Er is uitgewisseld wie al wat doet. Hieronder volgen een aantal voorbeelden:
-

Almelo: meedenken omgevingsvisie
2 afdelingen praten met prestatie afspraken wonen en woonvisie
Raalte: denkt mee over seniorenbeleid

-

Een afdeling heeft een werkgroep wonen/zorg/welzijn die de belangenbehartiging doet
Informatie over eigen actie vermelden in ledenblad
Ledenvoordeel regelen
Meedenken in de seniorenraad, Wmo-raad of adviesraad sociaal domein

Een afdeling heeft naast collectieve belangenbehartiging ook de taak op te komen voor de belangen van
individuele leden en hen te ondersteunen bij problemen. Er is kort geïnventariseerd wat afdelingen zoal doen
aan individuele ondersteuning:
-

De weg wijzen, verwijzen naar wijkteam/kernteam. Veel afdelingen hebben iemand die goed op de
hoogte is van de sociale kaart en kan doorverwijzen.
Ouderenadviseurs inschakelen
Hulp bij belastingaangifte

Er is geïnventariseerd in hoeverre wat bekend is welke senioren woning er zijn in de eigen gemeente.
Soort woning
Aanleunwoning
Woon-zorgcomplexen
Serviceflat
Kangoeroe-woning
Mantelzorgwoning
Gemeenschappelijk wonen voor ouderen
Gemeenschappelijk wonen verschillende leeftijden
Moderne hofjes
Thuishuis
Gestippeld wonen
Harmonica wonen
Kleinschalig wonen
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