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De Achterhoek zorgt voor morgen

Lessen uit de Achterhoek in het kader van de tweede ronde Experimenten Bevolkingsdaling

Voorwoord

Stelt u zich eens voor dat het 2025 is. Hoe ziet u zichzelf over 10 jaar? Woont u dan nog in
hetzelfde huis op dezelfde plek? Woont u nog helemaal zelfstandig of heeft u misschien
ondersteuning nodig? Denkt u dat uw wijk of dorp in 2025 nog in uw wensen en behoeften
kan voorzien? Wat kan u hier zelf aan bijdragen?
Voor veel mensen zijn deze vragen lastig te beantwoorden op het moment dat zij volop in
het leven staan en nog weinig beperkingen kennen. De praktijk laat zien dat mensen vaak pas
over deze vragen gaan nadenken en in actie komen als het eigenlijk al te laat is. Als gevolg
van de vergrijzing en veranderingen in de langdurige zorg, worden steeds meer mensen oud
in hun eigen woning. In de toekomst zal dit alleen maar verder toenemen, ook onder groepen
met beperkingen en behoefte aan ondersteuning.
Hoe kunnen we mensen op tijd laten nadenken over de toekomst? Wat zijn de
randvoorwaarden voor het langer zelfstandig thuis wonen en hoe kunnen deze gerealiseerd
worden? Wie heeft welke rol en verantwoordelijkheid? Deze vragen staan centraal bij het
project “De Achterhoek zorgt voor morgen” dat onderdeel is van de Uitvoeringsagenda
Achterhoek 2020 (programma Wonen).
Binnen het project zijn twee concrete experimenten uitgevoerd in het kader van de tweede
ronde van het Experimentenprogramma Bevolkingsdaling van Platform311. Hoewel de
betreffende experimenten nog volop in ontwikkeling zijn, is deze rapportage geschreven ter
afronding van de tweede ronde experimenten. Het brengt de inzichten en resultaten in beeld
die tot nu toe zijn opgedaan in de Achterhoek. Daarnaast wordt ook de verbinding gelegd
met een aantal andere initiatieven op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de regio.
Door een inkijk te geven in de aanpak en geleerde lessen, wil de Achterhoek een handreiking
bieden aan andere regio’s en partijen die voor dezelfde uitdagingen staan.

Doetinchem, februari 2016

Het Experimentenprogramma is geïnitieerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en
wordt begeleid door Platform31. Bij de tweede ronde zijn 13 experimenten gestart, verspreid over het hele land. De
experimenten zijn bedoeld om nieuwe aanpakken te ontwikkelen gericht op demografische veranderingen en om de
geleerde lessen te delen.
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1 Aanleiding

De Achterhoek is krimpregio
Sinds december 2014 is de Achterhoek door het Rijk officieel als “krimpregio” aangewezen.
In een officiële krimpregio is sprake van daling van het bevolkingsaantal met minimaal 3
procent. In de Achterhoek neemt het aantal inwoners al enkele jaren af, terwijl het aantal
huishoudens tot gemiddeld 2025 nog beperkt blijft stijgen. Naast bevolkingsdaling
heeft de Achterhoek te maken met ontgroening, vergrijzing en een veranderende
huishoudensamenstelling. Deze ontwikkelingen hebben invloed op verschillende facetten
van de samenleving zoals de vraag naar woningen, de aanwezigheid van voorzieningen en
veranderende vervoersstromen.

Afbeelding 1: Bevolkingsprognose Achterhoek per leeftijdcategorie (2013-2040) Bron: ROS-Wijkscan /
ABF Research – Primos prognoses 2013

Ondanks de demografische ontwikkelingen, staat de Achterhoek niet stil. Bewoners nemen
steeds vaker het heft in handen en organiseren bijvoorbeeld zelf hun eigen zorgaanbod,
energieopwekking en andere voorzieningen. Terwijl de beroepsbevolking in de regio
afneemt, neemt de innovatiekracht van bedrijven toe. Niet voor niets profileert de Achterhoek
zich tegenwoordig als “SmartHub Achterhoek – Toekomst in de Maak” en laat daarmee zien
koploper te zijn in de innovatieve maakindustrie en andere sectoren.
Sinds 2009 hebben ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties (3 O’s) de
handen ineen geslagen onder de vlag van Achterhoek Agenda 20202. Door middel van een
uitvoeringsagenda wordt door coalities van partijen gewerkt aan projecten met de focus op
Werken, Wonen en Bereikbaarheid.

2

Zie ook: www.achterhoek2020.nl
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Wonen, welzijn en zorg
De opgaven rond wonen, welzijn en zorg staan al een aantal jaar hoog op de agenda bij
zorginstellingen, woningcorporaties en gemeenten.
Wat we inmiddels weten is dat:
•
•
•
•
•
•
•

de Achterhoek te maken heeft met toenemende vergrijzing (in 2035
is ongeveer 32% van de inwoners 65+ en is ongeveer 16% van de in
woners 75+). De mate van vergrijzing verschilt sterk per buurt;
ongeveer een kwart van de 65-plussers kwetsbaar is;
mensen meer afhankelijk van anderen worden als hun partner wegvalt
of al alleenstaand zijn;
veel (alleenstaande) 80-plussers behoefte hebben aan een beschutte
woonvoorziening;
de behoefte aan ontmoeting blijft bestaan (onder alle leeftijdsgroepen
en in alle kernen);
niet in alle (kleine) kernen zorg- en welzijnvoorzieningen aanwezig zijn
of overeind kunnen blijven;
steeds meer zorg thuis of via digitale mogelijkheden wordt geleverd.

Afbeelding 2: Percentage 65-plussers per buurt (2012)
Bron: Object Vision (2013)

Afbeelding 3: Percentage kwetsbare ouderen 65+
(2012) Bron: ROS-Wijkscan / ABF Research (2012)

Via verschillende trajecten wordt aan de opgaven rond wonen, welzijn en zorg
gewerkt, waaronder via de Regionale Woonagenda Achterhoek (2015-2025) en het
transformatieprogramma “Achterhoek Gezond en Zelfredzaam”. Deze trajecten vormen
het kader van waaruit het project ‘De Achterhoek zorgt voor morgen’ tot stand is gekomen.
Hieronder worden de twee trajecten in het kort beschreven.
Regionale Woonagenda Achterhoek (2015-2025)
De gevolgen van krimp zijn nu al merkbaar op de woningmarkt, maar zullen vooral na 2025
zichtbaar worden wanneer het aantal huishoudens daalt. Ook zal de krimp effect hebben
op het voorzieningenniveau in kernen. Leegstand, waardedaling van vastgoed en sloop
worden reële opgaven. In 2010 spraken de gemeenten daarom af om minder woningen toe
te voegen dan gepland waren. Woningen (bestaand en nieuw) moeten tevens passen bij de
behoeften van (toekomstige) bewoners. Het vraagstuk van (dreigende) leegstand speelt ook
voor maatschappelijk, zakelijk en agrarisch vastgoed. Over de hiervoor genoemde opgaven
zijn daarom in de Regionale Woonagenda afspraken gemaakt tussen zeven gemeenten,
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zes woningcorporaties en de Provincie Gelderland. Momenteel wordt toegewerkt naar een
uitvoeringsprogramma. Partijen uit de samenleving worden actief betrokken om nieuwe
coalities en projecten te vormen. Samen hebben zij onder andere een “Woondroom” voor de
Achterhoek geformuleerd: hoe willen we wonen in 2020? (zie bijlage 1).
In de Woonagenda zijn voor het thema ‘wonen en zorg’ de volgende uitdagingen benoemd:
•
Samen met zorgpartijen nagaan of en op welke wijze er invulling gegeven dient te
worden aan (extramurale) kleinschalige woonvormen voor ouderen, die enige vorm
van zorg nodig hebben;
•
Samenwerking tussen zorgpartijen (ouderenzorg, gehandicaptenzorg etc.) stimuleren,
zodat ook in kleinere hoofdkernen3 een optimaal zorgaanbod aanwezig blijft;
•
Lokale kansen en mogelijkheden benutten, die bijdragen aan het langer zelfstandig
wonen en/of het vormgeven van een adequaat aanbod van woon-zorgvoorzieningen.
Transformatieprogramma Achterhoek Gezond en Zelfredzaam
Hoe kunnen we Achterhoekers “positief gezond” houden? Hoe kunnen we er voor zorgen
dat ook kwetsbare inwoners zich in hun vertrouwde omgeving kunnen (blijven) ontplooien?
En dat ook nog tegen lagere kosten als gevolg van minder (professioneel) zorgvolume?
Dat kan alleen als gemeenten en zorgpartijen de kwetsbare groepen in staat stellen zoveel
mogelijk zelf de regie over hun leven te pakken. Vanuit deze gedachte hebben zorgpartijen
en gemeenten samen het transformatieprogramma “Achterhoek Gezond en Zelfredzaam”
opgesteld. Voorafgaand is een uitvraag gedaan onder betrokken partijen om een overzicht
te krijgen van de al lopende projecten op dit terrein. Dit leverde een totaaloverzicht van zo’n
100 projecten op. Op basis hiervan is het transformatieprogramma tot stand gekomen, waarin
vier programmalijnen zijn onderscheiden; implementeren van de definitie van “Positieve
Gezondheid”, versterken van gemeenschapszorg, kwetsbare groepen en nieuwe vormen van
sturing en bekostiging. Inmiddels is de uitvoeringsfase gestart.
Langer zelfstandig wonen
Net zoals elders in Nederland wil de Achterhoekse bevolking het liefst zo lang mogelijk in
de eigen woning blijven wonen. Men rekent er op dat de zorg wel naar hen toe komt, indien
dit nodig is4. Daarnaast wordt het langer thuis wonen van ouderen vanuit landelijk beleid
gestimuleerd. Alleen voor mensen met een zware zorgvraag zal nog opname in een collectief
gefinancierde instelling mogelijk zijn. Naar verwachting zal er daarom een toenemende vraag
zijn naar alternatieve (zorg)arrangementen voor zelfstandig wonende ouderen. Gezien de
beperkte bouwopgave dient er een slag gemaakt te worden in de kwaliteit van de bestaande
woningvoorraad. Via ingrepen als het aanbrengen van een traplift kan relatief eenvoudig
wooncomfort toegevoegd worden. Particuliere eigenaren lijken zich daar alleen nog
onvoldoende van bewust.
Om inzicht te verkrijgen in de opvattingen over langer zelfstandig wonen in de Achterhoek
van inwoners zelf, is in 2014 door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) een
onderzoek uitgevoerd. Wat willen mensen als het gaat om langer thuis wonen en wat hebben
ze nodig? Wat kunnen ze zelf bijdragen? Om antwoorden te vinden op deze vragen zijn
bestaande data geanalyseerd, die tijdens eerder door de HAN uitgevoerde onderzoeken in
de Achterhoek zijn verkregen. Uit het onderzoek blijkt dat veel mensen positief zijn over hun
woon- en leefomgeving en dat volwassenen het liefst oud worden in het eigen dorp. Zodra
de huisarts en supermarkt in de buurt verdwijnen, wordt het langer zelfstandig wonen als een
groter obstakel gezien. Ook vanwege het feit dat mensen moeite hebben om buurtbewoners
om hulp te vragen, bijvoorbeeld om de boodschappen mee te nemen of mee te reizen.
Hoewel het ‘naoberschap’ erg gewaardeerd wordt, willen mensen hun directe omgeving niet
tot last zijn.

De Achterhoekse gemeenten hebben in de Regionale Structuurvisie (2011) gezamenlijk 21 hoofdkernen in de
Achterhoek benoemd.
4
Dit bleek uit het Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheidonderzoek (2013).
3
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Inwoners van met name de kleinere dorpen vragen zich daarom af of ze in de toekomst
noodgedwongen moeten verhuizen naar een ander dorp (onder andere vanwege het
verdwijnen van voorzieningen daar). Het aanpassen van de eigen woning kwam in de
geanalyseerde data niet of nauwelijks aan de orde5.
Het onderzoek van de HAN vormde een belangrijke basis voor het project “De Achterhoek
zorgt voor morgen”. In deze rapportage staat het thema ‘Langer zelfstandig thuis wonen’ dan
ook centraal. Omdat er vele aspecten met dit thema samenhangen, zijn voorafgaand aan het
project vijf opgaven gedefinieerd. Dit zijn:
1.
Bewustwording bij partijen over de (gezamenlijke) opgaven
Het creëren van bewustwording begint vaak met het in beeld brengen van feiten en cijfers.
Onderzoek en analyse maken de urgentie zichtbaar en dienen als basis om het gesprek te
voeren tussen partijen.
2.
Transformatie van een deel van het bestaande zorgvastgoed
De vraag naar intramurale zorg wordt minder, waardoor een deel van het bestaande
zorgvastgoed leeg staat of leeg komt te staan. Een deel van het vastgoed voldoet niet meer
aan de wensen en behoeften van de nieuwe generatie ouderen, waardoor transformatie
nodig is.
3.
Aanpassen van de bestaande woningvoorraad
Ouderen blijven tot op steeds hogere leeftijd in hetzelfde huis wonen, maar nemen nauwelijks
maatregelen om de woning geschikt/toekomstbestendig te maken. Toch zijn aanpassingen
nodig om bewoners in staat te stellen zelfstandig te blijven wonen en partijen de zorg aan
huis te laten kunnen leveren. Bewustwording over de noodzaak en het stimuleren van het
aanpassen van de eigen woning is dus een opgave.
4.
Het organiseren van functies en voorzieningen op de juiste schaal en locatie
Door het wegvallen van de intramurale voorziening, neemt de druk op andere voorzieningen
en diensten toe. In de Achterhoek hecht men veel waarde aan nabijheid van voorzieningen,
het liefst in het eigen dorp. De vraag is op welke schaal en op welke locatie welke functie
gerealiseerd kan worden.
5.
Het teweeg brengen van een cultuuromslag bij inwoners
Bij veel inwoners bestaat het beeld nog steeds dat alles voor ze geregeld (en betaald)
zal worden als ze zorgbehoevend worden. Toch wordt vanuit de overheid steeds meer
zelfredzaamheid verwacht. Hoe creëer je bewustzijn bij inwoners over hun eigen rol en
verantwoordelijkheid?
Zowel professionele partijen (gemeenten, zorgpartijen, woningcorporaties,
welzijnsorganisaties), informele zorg- en welzijnorganisaties als inwoners worstelen met
bovengenoemde opgaven. Elke partij heeft een eigen verantwoordelijkheid en rol. De
uitdaging is om gezamenlijk op te trekken en los te komen van individuele strategieën. Het is
belangrijk om (op lokaal en regionaal niveau) de opgaven goed in beeld te brengen en met
verschillende partijen hier het gesprek over te voeren, echter ligt hier ook een spanningsveld.
Enerzijds is bovenlokale afstemming nodig over onder andere de randvoorwaarden voor
langer zelfstandig thuis wonen en herstructurering van zorgvastgoed. Anderzijds is het
essentieel om juist op lokaal niveau aan de slag te gaan, door middel van concrete pilots en
projecten. De effecten worden immers op lokaal niveau vooral gevoeld. In het project “De
Achterhoek zorgt voor morgen” komen beide lijnen samen, met het accent op de uitvoering
van concrete pilots en het leren van de ervaringen op bovenlokaal niveau.

5

Bron: Samenvatting onderzoek Zelfstandig wonen in de Achterhoek (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 2014)
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2 De experimenten

De Achterhoek is een van de dertien regio’s waar experimenten in het kader van de tweede
ronde Experimenten Bevolkingsdaling zijn gestart. Het doel van de experimenten is om
praktijkervaring op te doen en op vernieuwende wijze in te spelen op demografische
veranderingen. De experimenten in deze tweede ronde richten zich op drie thema’s: wonen
en ruimte, voorzieningen en economische vitaliteit.
In de Achterhoek is er voor gekozen om een tweetal experimenten uit te voeren, die gericht
zijn op het thema ‘langer zelfstandig thuis wonen’. Het doel van de experimenten is om
lokale kansen en mogelijkheden te benutten, die bijdragen aan het langer zelfstandig
wonen en/of het vormgeven van een adequaat aanbod van woon-zorgvoorzieningen. Deze
doelstelling komt overeen met een van de uitdagingen die gedefinieerd zijn in de Regionale
Woonagenda van de Achterhoek (zie pagina 11). Het project “De Achterhoek zorgt voor
morgen” is bedoeld om op verschillende schaalniveaus (regionaal en lokaal) te komen
tot een goede aansluiting van vraag en aanbod van wonen, welzijn en zorg. Zowel van de
proceservaringen als de inhoudelijke evaringen die zijn opgedaan, kan op andere plekken
geleerd worden. Hoewel maatwerk per kern nodig blijft, is kennisuitwisseling belangrijk om
niet elke keer opnieuw ‘het wiel’ uit te hoeven vinden. Daarnaast kan kennis die op lokaal
niveau is opgedaan, op regionaal niveau worden gebruikt om de juiste strategische keuzes te
maken.

Lokale experimenten

De twee experimenten die in de Achterhoek worden uitgevoerd, staan vooral in het teken van
het verbinden van bestaande initiatieven en het benutten van burgerkracht.
De twee experimenten zijn:
• Een leven lang wonen in Bronckhorst-West
• Schöneveld seniorvriendelijk; een wijk voor iedereen!
Hoewel beide experimenten zijn geïnitieerd door overheden en enkele maatschappelijke
organisaties, zijn de inwoners leidend geweest in het proces. Zij bepalen in belangrijke mate
zelf hun woongenot en –gemak, ook als zij ouder worden. Daarom zullen zij ook meer dan
voorheen zelf verantwoordelijkheid (moeten) nemen voor het realiseren van hun vraag op
het gebied van wonen, welzijn en zorg. Professionals dienen hen hierbij te faciliteren en dit
vraagt om een nieuw samenspel van partijen. Vanuit de samenleving zien we steeds meer
initiatieven ontstaan. Soms met een fysiek component (bijvoorbeeld het omvormen van een
leegstaand pand tot kleinschalig wonen), maar vaak vooral gericht op het versterken van
sociale netwerken of ontmoeting.
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Bij de start van de experimenten in de Achterhoek waren alleen de pilotgebieden bepaald en
op hoofdlijnen enkele thema’s benoemd die daar een rol zouden kunnen spelen (bijvoorbeeld
het realiseren van tijdelijke opvang, nieuwe zorgconcepten en/of arrangementen die
thuiswonende ouderen ondersteunen). Gedurende het proces zijn de experimenten verder
ingevuld op basis van vragen en behoeften. Er was vooraf dus geen sprake van een
dichtgetimmerd plan, juist om ruimte te bieden voor bestaande initiatieven en ideeën van
onderop. In een vroeg stadium is de verbinding gezocht met betrokken partijen en inwoners
om eerst goed te kijken wat er nu eigenlijk speelt in het dorp of de wijk. Gezamenlijk zijn
vervolgens de belangrijkste thema’s en programmalijnen bepaald. Dit proces heeft ertoe
geleid dat de experimenten eind 2015 nog niet zijn afgerond, maar nog in uitvoering zijn.
Wel hebben de experimenten al resultaten opgeleverd op het gebied van vernieuwende
samenwerkingsvormen en actief burgerschap.
In dit hoofdstuk worden de twee experimenten en lessen tot nu toe beschreven. In hoofdstuk
3 komen vier andere praktijkvoorbeelden uit de Achterhoek aan bod waar ook ervaring is
opgedaan met dezelfde thema´s, maar waar dit vanuit andere invalshoeken is aangevlogen. In
de hoofdstukken 4 en 5 worden de experimenten en projecten met elkaar vergeleken en de
algemene bevindingen en geleerde lessen beschreven.

Afbeelding 4: Gemaakt door Frank Los tijdens de startbijeenkomst van “Een Leven lang wonen in
Bronckhorst-West” (2015).

14 - De Achterhoek zorgt voor morgen

Een leven lang wonen in Bronckhorst-West

Wat speelt er?
Bronckhorst-West bestaat uit een netwerk van kernen (Steenderen, Bronkhorst, Baak,
Olburgen, Rha en Toldijk) en omliggend buitengebied. De kernen maken gebruik van elkaars
voorzieningen en zijn in belangrijke mate verbonden met elkaar. In Bronckhorst-West wonen
ongeveer 4.800 mensen. Steenderen (met ruim 2.000 inwoners) vormt de ‘hoofdkern’
met onder andere onderwijsvoorzieningen, een bibliotheek, sportvoorzieningen en een
supermarkt. Op het gebied van (ouderen)zorg is er een woon-zorgcomplex (De Bongerd)
aanwezig. Het complex bestaat uit 20 huurwoningen, 6 koopwoningen en activiteitenzalen.
De Stichting Welzijn Steenderen is opgericht met als doel het realiseren, exploiteren en
beheren van het ontmoeting- en zorgcentrum, gekoppeld aan voor ouderen geschikte
huisvestingsvormen. Zo kunnen ouderen in staat worden gesteld zo lang mogelijk zelfstandig
in de eigen dorpsgemeenschap te blijven wonen en functioneren. De stichting organiseert
activiteiten die toegankelijk zijn voor ouderen uit de hele omgeving.

Afbeelding 5: Kaart Bronckhorst-West

De dorpsbelangenorganisatie Steenderen stelde de gemeente Bronckhorst de vraag wat er
in de toekomst aan zorg- en welzijnsfuncties in het dorp mogelijk is. Dit vormde aanleiding
om Bronckhorst-West als pilotgebied aan te wijzen en de mogelijkheden hiervoor te gaan
verkennen.
In 2012 hebben de zorgpartijen Markenheem, Sensire en Sutphene reeds een onderzoek
uitgevoerd naar de behoefte aan (combinaties van) functies op het gebied van zorg en
welzijn en de haalbaarheid om dergelijke functies op kleinschalig niveau te realiseren. Uit dit
onderzoek bleek dat er (te) weinig behoefte is aan een intramurale zorgvoorziening, maar dat
er wel behoefte lijkt te zijn aan (kortdurende) 24-uurszorg. Dit is momenteel niet aanwezig.
De vraag is of er verschillende functies/diensten gecombineerd kunnen worden, waardoor in
Steenderen en omgeving in de toekomst toch een vorm van 24-uurszorg aanwezig is.
Tegelijkertijd speelt in Steenderen het vraagstuk van leegkomend maatschappelijk vastgoed.
Door het bouwen van een brede school met integraal kindcentrum, is een drietal kleinere
schoolgebouwen vrijgekomen. Deels is hier inmiddels een nieuwe invulling voor gevonden.
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Als vervolg op de startbijeenkomst is met een kleinere groep mensen een tweede en derde
bijeenkomst gehouden. Hierbij is gezorgd voor een zo goed mogelijke afspiegeling van de
verschillende partijen en dorpen. Tijdens de tweede bijeenkomst werd voortgeborduurd op
de opbrengst van de eerste avond. Ook lichtten enkele aanwezigen hun eigen ideeën en
plannen voor hun dorp toe. De startbijeenkomst bleek voor een aantal mensen als katalysator
te hebben gewerkt. Zij hadden al verschillende ideeën, maar werden tijdens dit traject
uitgedaagd om ook daadwerkelijk tot verdere uitwerking hiervan over te gaan.
Op basis van de ideeën van onderop zijn vijf hoofdthema’s benoemd:
•
Gebouwen: hoe kunnen we de functie van De Bongerd in Steenderen beter laten
aansluiten bij de (toekomstige) behoefte en wensen van de inwoners?
•
Talenten: hoe kunnen we beter gebruik maken van de talenten van de inwoners van
Steenderen en omgeving (jong en oud)?
•
Bewustwording: hoe kunnen we werken aan bewustwording over de gevolgen 		
van het ouder worden, zodat oudere inwoners gaan ‘voorsorteren’ op hun 		
toekomstige woonsituatie, bijvoorbeeld door hun woning levensloopbestendig te
maken?
•
Netwerk: hoe kunnen we met de inwoners van Bronkhorst een sociaal netwerk 		
bouwen, waarin men elkaar helpt en ondersteunt?
•
Groepswonen: hoe kunnen we in Baak een vorm van ‘beschut wonen’ realiseren 		
voor mensen die de wens hebben om samen onder één dak te gaan wonen en daar
oud te worden?
Rond elk thema is een groep mensen aan de slag gegaan om de ideeën verder uit te werken.
Op dit moment zijn rond de volgende ideeën al stappen gezet.
Gebouwen
Stichting De Bongerd en Stichting Welzijn Steenderen zijn in gesprek met de gemeente
Bronckhorst om te kijken of zij een van de leegstaande basisscholen kunnen gebruiken voor
welzijnsfuncties. De gemeente heeft hier positief op gereageerd en geeft hen de kans om
de ideeën verder uit te werken. Het plan op hoofdlijnen is om het welzijnsdeel van woonzorgcomplex De Bongerd te verplaatsen naar de voormalige school en het vrijkomende
deel in De Bongerd dan te benutten voor kortdurende 24-uurszorg. De school moet flexibel
worden ingericht, zodat dit aangepast kan worden afhankelijk van de vraag en behoefte uit
het dorp.
Talenten
De Stichting Welzijn Steenderen is aan het verkennen of zij een ‘talentenbank’ kunnen
ontwikkelen. Dit is een database waarin de kwaliteiten van alle inwoners van Steenderen
opgenomen zijn. Enerzijds bedoeld om de vraagverlegenheid van mensen te verlagen
(mensen bieden liever diensten aan, dan erom te vragen). Anderzijds is het bedoeld om
betere matches te kunnen maken tussen vraag en aanbod en mensen gericht (op hun
kwaliteiten en competenties) in te zetten voor het dorp en de inwoners.
Bewustwording
Een groep betrokkenen is aan het nadenken over hoe de bewustwording onder inwoners
vergroot kan worden. Zo is het Sociaal Team van de gemeente Bronckhorst gestart met het
afleggen van huisbezoeken onder 75-plussers. Daarnaast is het plan opgevat om een reeks
artikelen te plaatsen in het lokale krantje (De Achtste Steen). Praktijk wijst uit dat dit goed
gelezen wordt en is dus een goede manier om onderwerpen aan te kaarten bij een belangrijk
deel van de inwoners (waaronder de ouderen).
Groepswonen
In Baak is een initiatiefgroep ontstaan, die zich samen met een architect oriënteert op een
idee om met 10 tot 15 mensen samen te gaan wonen in een vorm van ‘beschut wonen’, bij
voorkeur in een bestaand pand (bv. boerderij). Zo willen zij voorsorteren op het ouder worden
en ervoor zorgen dat dit in het eigen dorp kan.
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Planning
In 2015 is een drietal bijeenkomsten georganiseerd. Daarna is men in kleine groepen aan de
slag gegaan om de ideeën verder uit te werken. In maart 2016 wordt een vierde bijeenkomst
georganiseerd om de stand van zaken met elkaar te delen en na te gaan of en zo ja, welke
ondersteuning nog nodig is om tot een succesvol (eind)resultaat te komen.
Geleerde lessen tot nu toe
Inhoud:
•
Er blijkt een grote behoefte te zijn om ontmoeting en welzijnsactiviteiten zo dichtbij
mogelijk te organiseren. Dus niet alleen centraal in Steenderen, maar ook lokaal in de
afzonderlijke dorpen.
•
Het is niet haalbaar/realistisch om formele (24-uurs)zorg in kleine kernen te realiseren,
in verband met de te kleine schaal. Dit moet wel gecentraliseerd worden in een 		
hoofdkern.
•
Beperk je niet tot een bepaalde doelgroep (bijvoorbeeld 65-plussers) of een 		
specifieke voorziening. Centraal staat een leven lang fijn kunnen wonen in een dorp.
Kijk eerst naar wat er allemaal al is en zoek de verbinding, voordat je iets nieuws
begint.
Proces:
•
Wil je inwoners activeren en motiveren om zelf aan de slag te gaan, sluit dan aan bij
hun behoeften, wensen en ideeën. Zorg dat de energie op lokaal niveau blijft
bestaan. Onderschat het zelforganiserende vermogen van inwoners niet en biedt de
helpende hand waar nodig.
•
Laat mensen vertrekken vanuit een droom/wensbeeld. Denk in mogelijkheden, niet
in belemmeringen of beperkingen. Dat vergroot de creativiteit en de kans dat er
nieuwe ideeën ontstaan. Wees tegelijkertijd wel realistisch en denk mee over 		
eventuele alternatieven.
•
De overheid hoeft niet altijd de regierol te pakken. Soms is het bij elkaar brengen van
mensen (aanjaagfunctie) voldoende om verbindingen tot stand te laten komen. Geef
ruimte aan initiatieven van onderop, maar laat ze niet te vroeg los. Blijf met elkaar in
gesprek en zorg voor een aanspreekpunt (bijvoorbeeld met een gebiedsambtenaar).
•
Professionals kijken vanuit een bepaald perspectief naar de werkelijkheid. Dit
experiment is gestart met enkele aannames en een vraag die voornamelijk ging over
het fysiek mogelijk maken van 24-uurszorg. Gaandeweg het proces bleek dat
inwoners zelf in eerste instantie veel meer denken in mensen (sociale component)
dan in stenen (fysieke component). Begin met het uitwerken van een concept en zoek
daar vervolgens (indien nodig) een gebouw bij.

Afbeelding 6: Gemaakt door Frank Los tijdens de startbijeenkomst van “Een Leven lang wonen in
Bronckhorst-West” (2015).
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Schöneveld seniorvriendelijk; een wijk
voor iedereen!
Wat speelt er?
In 2013 is door de gemeente Doetinchem voor elke wijk een zogenaamd wijkprofiel
opgesteld. Dit gaf inzicht in onder meer de bevolkingssamenstelling van de wijken. In de
wijk Schöneveld woont een relatief hoog percentage ouderen en is sprake van toenemende
vergrijzing. Dit wordt mede veroorzaakt door het zorgcentrum dat er gevestigd is. Deze
voorziening heeft een belangrijke functie voor de wijk en is ook toegankelijk voor mensen uit
de wijk. De gemeente Doetinchem heeft vervolgens samen met zorgorganisatie Markenheem
voor de wijk het programma ‘Samen sterk in Schöneveld’ opgesteld. Dit vormt de basis
voor verschillende pilots en projecten die samen met betrokken partijen in de wijk worden
uitgevoerd, waaronder op het gebied van langer zelfstandig thuis wonen.
Wat houdt het initiatief in6?
Een van de onderdelen van het wijkprogramma is het experiment ‘Schöneveld als
seniorvriendelijke wijk’. In een seniorvriendelijke samenleving kunnen ouder wordende
mensen – onder wie ook mensen met dementie - langer blijven meedoen. Deze ambitie sluit
aan op de voor deze wijk geformuleerde programmalijnen ‘gezond leven’, ‘prettig wonen’
en ‘gewoon meedoen’. Daarnaast vormt de aanpak een vliegwiel voor de verbinding tussen
zorg en welzijn enerzijds en de ruimtelijke ontwikkeling anderzijds. Het doel van dit initiatief
is om iedereen (inclusief mensen met dementie) zo volwaardig mogelijk te kunnen laten
participeren in hun vertrouwde omgeving. In de wijk Schöneveld wordt op kleinschalig niveau
verkend welke randvoorwaarden hiervoor gecreëerd kunnen worden.
In het projectplan zijn de volgende doelstellingen gedefinieerd:
1.
Kennis over dementie is vergroot bij burgers, vrijwilligers en professionals. Taboes
worden doorbroken.
2.
Meedoen en ontmoeten: mogelijkheden gericht op meedoen en ontmoeten voor
ouderen – en specifiek voor mensen met dementie en hun mantelzorgers - zijn 		
uitgebreid.
3.
Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte voor ouderen is verbeterd door
opheffen van fysieke en psychologische drempels.
4.
Wonen: kwetsbare ouderen – en specifiek mensen met dementie en hun 		
mantelzorgers - zijn bekend met de mogelijkheden om een veilig thuis en een veilige
woonomgeving te creëren.
5.
Bewegen: voor ouderen – en specifiek voor mensen met dementie - is er voldoende
beweegaanbod.
Belevingswoning
Een concreet onderdeel van het experiment is het realiseren van een ‘belevingswoning’ in
de wijk. Deze levensloopbestendig gemaakte woning zit vol met kleine (praktische) snufjes
en grotere (technische) aanpassingen. Mogelijkheden om de risico’s op brand en inbraak te
beperken, gaan hand in hand met energiebesparende maatregelen. Er zijn aanpassingen om
het risico op vallen te verkleinen en slimme hulpmiddelen die mensen als ze ouder worden
helpen zelfstandig te blijven functioneren. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een hulpmiddel
waarmee je als je krachten afnemen een deksel van een potje kunt draaien. Bezoekers kunnen
door middel van een virtuele tour door de woning heen, om zo inspiratie op te doen. Er
worden steeds oplossingen in diverse prijsklassen aangeboden. De woning staat open voor
belangstellenden die zelf willen ervaren wat je kunt doen om je woning aan te passen. Naast
gratis ideeën en advies worden ook diverse workshops op o.a. het gebied van veiligheid en
duurzaamheid gegeven. De belevingswoning wordt op 16 maart 2016 geopend.
6

Bron: Projectplan Seniorvriendelijke wijk Schöneveld (2015).
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Wie zijn betrokken?
In het project werken de volgende partijen samen: gemeente Doetinchem (wijkregisseur
en wijknetwerk), Alzheimer afdeling Doetinchem, kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen WestAchterhoek, zorgorganisatie Markenheem, Sensire, VIT-hulp bij mantelzorg, huisartsen en
praktijkondersteuners, buurtplein (buurtcoaches), buurtbewoners (projectgroep SchöneveldNoord), ROC Graafschap College, Sité Woondiensten en Zorgbelang Gelderland. De
Provincie Gelderland heeft een subsidie toegekend aan het project.
De belevingswoning is beschikbaar gesteld door woningcorporatie Sité Woondiensten.
Achterhoekse bedrijven leveren een bijdrage door hun innovatieve producten in de woning
te tonen. Diverse partijen (zoals de politie, brandweer of zorgorganisatie) bieden voorlichting
en trainingen aan in de woning. Ook kunnen buurtbewoners de woning gebruiken voor
bijvoorbeeld de vergadering over de wijkkrant of lotgenotencontact.
Welke aanpak is gekozen?
Vanuit de gemeente is de wijk uitgekozen om (passend bij het nieuwe sociaal beleid) de
mogelijkheden voor een dementievriendelijke wijk te verkennen. In eerste instantie zijn
gesprekken gevoerd met inwoners van de wijk (begonnen met één straat om het klein te
houden) om inzicht te krijgen in de wensen/behoeften.
Vervolgens is geïnventariseerd wat er allemaal al is in de wijk qua activiteiten, voorzieningen
en sociale netwerken. Uitgangspunt was om aan te sluiten bij de bestaande structuren en niet
weer iets nieuws te bedenken.
Op basis hiervan zijn doelstellingen voor het project geformuleerd. Een externe
procesbegeleider is vervolgens aangetrokken om een plan van aanpak op te stellen. Hierin
worden verschillende programmalijnen uitgewerkt, welke in deelgroepen worden opgepakt.
Per programmalijn worden partners betrokken die concreet iets kunnen bijdragen.
Per programmalijn zijn/worden de volgende acties uitgezet:
•
Kennis vergroten en taboes doorbreken: wijkbewoners worden geïnformeerd via
websites, huis-aan-huis bladen, bijeenkomsten, scholing en een helpdesk; 		
medewerkers van de supermarkt, vrijwilligers van verenigingen, buurtcoaches 		
en WMO-consulenten en de politie krijgen voorlichting en scholing.
•
Meedoen en ontmoeten: bewoners met dementie en hun mantelzorgers (specifiek)
en andere wijkbewoners (algemeen) kunnen gebruik maken van inloopactiviteiten
op verschillende locaties in de wijk en er wordt een laagdrempelige 			
psychogeriatrische dagbehandeling met mantelzorgondersteuning opgezet in 2016.
•
Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte: introductie van een ‘gele 		
voetenpad’ naar bepaalde voorzieningen en sneeuwvrij maken van specifieke 		
looproutes.
•
Wonen: als vervolg op een bezoek aan de belevingswoning kan een maatwerk-		
adviesgesprek plaatsvinden, waarbij de focus ligt op de behoefte van de cliënt en de
mantelzorger(s) en er niet alleen aandacht is voor de woning, maar ook voor 		
de omgeving.
•
Bewegen: in samenwerking met Alzheimerafdeling Doetinchem en Kruiswerk 		
Achterhoek ontwikkelen van een aanbod van beweegprogramma’s op maat, benutten
van de speeltuin in de wijk als beweegtuin en benutten van in de wijk aanwezige
functies (muziek en bewegen, natuurspeelpark, moestuin, wandelgroepje en duofiets).
Planning
Begin 2016 was het plan van aanpak gereed en is gestart met de uitvoering van de
verschillende programmalijnen. In de loop van 2016 worden de eerste resultaten – waaronder
de opening van de belevingswoning – verwacht.
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Geleerde lessen tot nu toe
Proces:
•
Ga uit van de kracht van een wijk en van bestaande dingen. Probeer deze met elkaar
te verbinden, zodat het effect groter wordt.
•
Durf risico’s te nemen en wacht niet altijd op de formele goedkeuring. Voor de
belevingswoning was er in eerste instantie geen dekking, maar deze is bereikt door
het enthousiasme, de samenwerking en het doorzettingsvermogen van o.a. de
wijkregisseur van de gemeente, de woonconsulent van Sité, de regiomanager van
Markenheem en de projectleider van het Graafschap College. Diverse partijen
(Zorgbelang Gelderland, Markenheem, Sensire) hebben hun medewerking
toegezegd om de woning te bemensen.
•
Kies een combinatie van communicatiestrategieën. We willen de wijk seniorvriendelijk
maken en maken dit kenbaar via de wijkkrant, huis-aan-huis bladen, de website
wijkwerk.nl, het wijkfestival en door aan te sluiten bij het zorgpact.
•
In plaats van ‘dementievriendelijk’ (de oorspronkelijke term) is gekozen voor
‘seniorvriendelijk’ omdat deze term meeromvattend is, aansluitend bij het doel om
alle senioren – en andere kwetsbare groepen – zo lang mogelijk zelfstandig en veilig
in hun eigen omgeving te laten wonen.

Afbeelding 7: Belevingswoning Schöneveld
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3 Andere praktijkvoorbeelden

Deze rapportage is bedoeld om kennis en ervaringen van initiatieven op het gebied van
langer zelfstandig wonen met andere regio’s te delen. Naast de twee experimenten zijn
daarom ook nog enkele andere initiatieven uit de Achterhoek beschreven om hier lessen uit
te formuleren. Het betreft een combinatie van zowel top-down als bottom-up initiatieven. De
volgende vier projecten komen in dit hoofdstuk aan de orde:
•
•
•
•

Zorgcorporatie Mariënvelde
Kleinschalig wonen Zieuwent
Levensloopbestendige wijk Oost Gelre
Hoe courant is uw pand?

Daar waar de eerste twee projecten van onderop tot stand zijn gekomen, zijn de laatste twee
projecten in eerste instantie door een overheidsorganisatie geïnitieerd. In deze rapportage
komt slechts een beperkte selectie van bestaande initiatieven aan bod. Natuurlijk zijn er nog
veel meer goede praktijkvoorbeelden in de Achterhoek te vinden.
Om de verschillende projecten uit deze rapportage (geografisch) te kunnen plaatsen, zijn ze
(inclusief de twee experimenten) op onderstaande kaart van de Achterhoek aangeduid.

Afbeelding 8: Kaart met projecten in de Achterhoek
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Brede maatschappelijke voorziening
en zorgcorporatie Mariënvelde
Wat speelt er?
Mariënvelde is een dorp met ongeveer 850 inwoners en behoort tot de gemeente Oost
Gelre. Zoals in meer dorpen in de Achterhoek is er sprake van een afnemend aantal inwoners
en vergrijzing. Voorzieningen staan onder druk en de detailhandel is nagenoeg verdwenen. In
2005 is er een dorpsplan opgesteld, waarin was geconstateerd dat de bestaande sporthal en
voetbalkantine aan vervanging toe zijn.
In 2011 is er een stuurgroep gevormd om het bestaande dorpsplan nieuw leven in te
blazen. Onder andere is er een SWOT-analyse gemaakt voor het dorp, waarin de sterktes,
zwaktes, kansen en bedreigingen naar voren kwamen. Duidelijk werd dat de kerk als
bestaande levensader zijn kracht verloren had en dat er bijna geen vaste bezoekers meer
waren. Verenigingen bleken die rol steeds meer over te nemen. Het bijeenbrengen van
verenigingen was daarom essentieel. Daarnaast is er een behoeftepeiling gehouden onder
alle bewoners, met vragen over de redenen waarom mensen er wilden blijven wonen en
over de accommodaties, detailhandel en zorg. Daaruit bleek onder meer dat de jeugd
zich wil blijven vestigen en dat ouderen niet weg willen als er voorzieningen of andere
mogelijkheden voor handen zijn. Ook bleek dat vereenzaming, mobiliteit, het uit de zorg
willen blijven in combinatie met zelfstandig kunnen blijven wonen en het nuttig willen zijn
voor de samenleving, belangrijke aspecten zijn. De behoefte aan ontmoeting en mee kunnen
doen aan activiteiten is groot. Daarom is binnen het dorp het idee ontstaan om een brede
maatschappelijke voorziening in combinatie met een zorgcorporatie te realiseren.
Wat houdt het initiatief in?
Centraal staat het behoud van de leefbaarheid van Mariënvelde, zodat jong en oud er goed
kan blijven wonen. Het realiseren van een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) is
daarvoor een katalysator, waar mensen elkaar kunnen vinden en sport, verenigingsleven,
ontmoeting en zorg/welzijn met elkaar worden verbonden.
De zorgcorporatie is binnen de BMV de drijvende kracht en heeft als doel de zorg lokaal,
dichtbij de mensen zelf te organiseren. De zorgcorporatie is een vereniging van leden
en organiseert aanvullende voorzieningen voor het hele dorp, te beginnen met ouderen,
chronisch zieken, mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt. Zij voorziet met
name in de preventieve zorg en toeleiding tot professionele zorg. De zorgcorporatie moet
leiden tot onder andere minder noodgedwongen vertrek van zorgbehoevende mensen uit
Mariënvelde en tegelijkertijd tot de benodigde kostenbesparing bij de gemeente.
De zorgcorporatie heeft een akkoord met de gemeente gesloten om als burgerinitiatief de
zorg te leveren. Er wordt gebruik gemaakt van zorgpartijen die ieder vanuit eigen expertise
meedraaien in de zorgcorporatie. Deze tweede schil hoeft niet permanent aanwezig te
zijn: hun kennis/ervaring wordt ingeschakeld indien nodig. Er zijn samenwerkingsafspraken
gemaakt en intentieverklaringen getekend tussen de zorgcorporatie en de zorgpartijen. Het
kan echter ook zo zijn dat de zorgcorporatie met eigen zzp-ers werkt.
Wie zijn betrokken?
De Mariënveldse gemeenschap heeft de handen ineengeslagen en had in 2005 de
dorpsorganisatie Mariënvelds Belang de opdracht gegeven om een stuurgroep te vormen.
De stuurgroep (gestart in 2011) heeft een stichting opgericht en bestuur benoemd. Er is
een plan tot stand gekomen door betrokkenheid van veel mensen, zowel van inwoners,
verenigingen, ondernemers, maatschappelijke organisaties als de gemeente. Tevens is de
samenwerking gezocht met een aantal organisaties die de gedachte van de zorgcorporatie
onderschrijven, willen participeren en hun expertise willen inzetten.			
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Afbeelding 9: Groep actieve jonge Mariënvelders7

Welke aanpak is gekozen?
Het initiatief startte vanuit het gegeven dat de accommodaties aan vervanging toe waren.
De gemeenschap/ stuurgroepen zijn eerst zelf intern enkele jaren bezig geweest om te
kijken wat zij precies wilde en de stuurgroep is in 2011 samen met de gemeente gaan kijken
naar de mogelijkheden. Na diverse gesprekken met de gemeente is toen besloten om de
sportaccommodatie te privatiseren en een nieuwe locatie (multifunctionele accommodatie) te
realiseren.
De initiatiefnemers hebben ervoor gekozen om van grof (gezamenlijke visie) naar fijn
(gedetailleerd plan) te werken en gedurende het proces zoveel mogelijk samen op te trekken
met de gemeente. Er is veel geïnvesteerd in het verkrijgen van draagvlak voor de plannen. Zo
voerde men een behoeftepeiling uit onder alle inwoners, werd commitment verkregen van de
gemeente (ambtenaren en politiek), de ondernemers en alle verenigingen (24) uit het dorp
en zorgpartijen. Dit vormde de basis voor het uiteindelijke plan dat in 2013 tot stand kwam,
waarin ook de zorgcorporatie is geïntegreerd.
Uiteindelijk is er een stichting opgericht, die verantwoordelijk is voor de twee belangrijkste
onderdelen:
1.
De brede maatschappelijke voorziening (huisvesting, beheer(der) en afspraken met
de horeca)
2.
De zorgcorporatie (contracten zorgpartijen, behoeftepeilingen en zorgcoördinator)
Mariënvelde is ongeveer vier jaar bezig geweest met de voorbereidingen en het komen tot
een definitief plan. In het gehele traject vormt communicatie een sleutelwoord, zowel intern
als extern. Door de grote betrokkenheid binnen het dorp, werd het verhaal naar buiten toe
ook steeds sterker. Het verhaal werd dan ook verteld op basis van de idealen van het dorp
(naoberhulp en saamhorigheid) richting de lokale – maar ook de landelijke overheid. De
inspanningen werden verzilverd door toezeggingen voor subsidies en het verkrijgen van de
pilotstatus van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, mede door inzet van de
toenmalige wethouder. Het commitment van partijen dat duidelijk werd uitgesproken, maakte
dat het plan bijna onomkeerbaar was.
7

Bron: Facebookpagina BMV Mariënvelde
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Planning
In oktober 2013 was het plan klaar en in 2014 was de financiering rond. Het creëren van
voldoende draagvlak heeft er toe geleid dat het nieuwe gebouw nu met 150 vrijwilligers, 2
onderaannemers en een hoofdaannemer gebouwd wordt. Er is een bouwteam geformeerd
die de gehele bouw op zich neemt. Allemaal bedrijven met hun roots in het dorp. Begin 2015
is met de bouw van de BMV gestart.
Geleerde lessen tot nu toe8
Proces:
•
Gezamenlijke visie. Het gevaar van een burgerinitiatief is om al snel te verzanden
in discussies over details en belangen. Start vanuit het gezamenlijk belang en 		
noodzaak en probeer van daar uit een visie te vormen die voor iedereen helder is.
Hoe beter deze is omschreven, hoe makkelijker de verbinding met stakeholders te
maken is.
•
Transparantie. Er zijn veel betrokkenen. Zorg voor een heldere rolverdeling en een
eenduidige regie.
•
Dit voorkomt onduidelijkheden en speculaties binnen een kleine gemeenschap. Zeg
wat je doet en doe wat je zegt.
•
Commitment. Draagvlak en commitment binnen zowel de eigen gemeenschap als de
gemeente zijn cruciaal om het initiatief te laten slagen. 100% commitment binnen
je dorp is onmogelijk. Zorg daarom voor een positieve sfeer en draag 			
verdraagzaamheid, continuïteit en samenwerking uit.
•
Betrokkenheid. Betrek personen die iets kunnen toevoegen aan het initiatief en er
een zeker belang bij hebben (denk hierbij niet alleen aan de voor de hand liggende
partijen).
•
Continuïteit. Probeer te bouwen aan betrokkenheid en neem iedereen daarin 		
serieus. Geen enkel idee is een dom idee. Daarom is er in Mariënvelde een 		
vliegwiel ontstaan voor het burgerinitiatief. Het kenmerk van een vliegwiel is dat door
bewegingsenergie te organiseren trekt het wiel (de gemeenschap) zichzelf over 		
de dode punten heen. Dankzij een dergelijk vliegwiel stopt de beweging niet meer.
•
Faciliterende overheid. Stel je als overheid als een van de partners van een 		
burgerinitiatief op. Luister naar plannen en ideeën, help bij organisatorische zaken,
biedt een contactambtenaar aan en blijf betrokken/aandacht hebben gedurende het
hele proces. In het geval van Mariënvelde is dit een van de succesfactoren.

Afbeelding 10: Ontwerp BMV - Architektengroep Gelderland, Zelhem

Bron: F. Jansen (2015). Het hele projectplan is te vinden via:
www.oostgelre.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=984098/type=pdf/projectplan_bmv_marienvelde.pdf

8
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Kleinschalig wonen Zieuwent

Wat speelt er?
In 2010 heeft de dorpsbelangenvereniging Zieuwents Belang een enquête over de
woonbehoefte onder de inwoners uitgezet. Het resultaat wees uit dat ouderen graag in hun
vertrouwde, beschutte omgeving in Zieuwent willen blijven wonen en daar verzorgd willen
worden. De bevolking vergrijst en er zullen steeds meer ouderen komen die zorg nodig
hebben. Dit was voor de dorpsbelangenvereniging de aanleiding om de mogelijkheden voor
kleinschalig wonen binnen het dorp te verkennen.
Wat houdt het initiatief in?
Het Max-Huis is een kleinschalige woonvorm in de wijk voor ouderen, die zorg en
ondersteuning nodig hebben (hun zorgindicatie is minimaal een zorgzwaarte 4.) In januari
2014 kwam Zieuwents Belang in contact met de beheerder van het Max-huis-concept.
Zieuwents Belang onderzocht of er geschikte panden beschikbaar waren. De oude Pastorie,
zo blijkt, biedt de meeste mogelijkheden. Hier is ruimte voor 9 appartementen met eigen
kitchenette, toilet en doucheruimte. De gezamenlijke woonkamer is geschikt als dagopvang
en/of inloophuis. Het Max-huis Zieuwent zou werkgelegenheid kunnen bieden voor 10 tot 14
parttimers.
Wie zijn betrokken?
Het initiatief is gestart vanuit Zieuwents Belang. Van daaruit zijn de ideeën eerst uitgewerkt,
samen met de stichting Max-Huis. Daarna zijn gesprekken gevoerd met eigenaren van
gebouwen en de gemeente Oost Gelre.
Welke aanpak is gekozen9?
In januari 2014 kwam Zieuwents Belang in aanraking met het Max-Huis-concept. Iedereen was
enthousiast over dit concept en wilde de mogelijkheden onderzoeken om dit ook in Zieuwent
te realiseren. Daarom werd contact gezocht met verschillende partijen, waaronder de
(toenmalige) eigenaren van enkele leegstaande panden in het dorp en het Parochiebestuur
(vanwege de pastorie). Zieuwents Belang kreeg van deze partijen groen licht om te
onderzoeken of de panden geschikt zijn en tegen betaalbare kosten kunnen worden ingericht
als Max-Huis. In mei 2014 werd het onderzoek naar de mogelijkheden en kosten afgrond.
Conclusie was dat de Pastorie qua gebouw het meest geschikt is.
In mei 2014 bood de Stichting Max-Huis Nederland het definitieve rapport van de verkenning
daarom aan de Pastorie aan, inclusief bijbehorende begroting. Vervolgens zijn diverse
gesprekken gevoerd met het Sint Ludgerparochiebestuur en de adviseur Vastgoed van het
Bisdom Utrecht. De eindconclusie van deze gesprekken is dat een Max-Huis een goede
bestemming zou zijn voor het monumentale gebouw en dat dit op een positieve manier
bijdraagt aan de ontwikkeling van Zieuwent. De kerk heeft aangegeven, geen partij te willen
zijn. In plaats hiervan hebben zij de panden te koop aangeboden. De panden zijn inmiddels
getaxeerd.
Op verschillende momenten gedurende het proces is het college van B&W van de gemeente
Oost Gelre geïnformeerd over de plannen voor het Max-Huis concept. In maart 2015 heeft
Zieuwents Belang het college een brief gestuurd, met het verzoek een principebesluit te
nemen om mee te werken aan het Max-Huis Zieuwent. Daarnaast werd er gevraagd om
aan te geven welke vervolgprocedures doorlopen moeten worden. In april 2015 heeft de
gemeente geantwoord dat er een positieve grondhouding is om aan de plannen mee te
werken. In juli 2015 heeft het college formeel besloten in principe mee te werken. Er waren
9

Bron: www.zieuwentsbelang.nl
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nog wel vragen over de daadwerkelijke behoefte aan kleinschalig wonen binnen het dorp.
Daarnaast wilde de gemeente meer inzicht krijgen in hoe de monumentale waarden van het
pand zouden worden behouden. Beide punten zijn door Zieuwents belang opgepakt. Het
animo voor deze vorm van wonen is opnieuw bevestigd. Mensen kunnen zich melden als zij
interesse hebben in deze woonvorm. De architect heeft een nadere uitwerking gemaakt voor
monumentbehoud. Het pand wordt duurzaam verbouwd zonder de monumentale waarden
aan te tasten, maar juist met het doel om ze te versterken en waar nodig te herstellen. Verder
zijn mogelijkheden van financiering verkend. Alle betrokkenen hebben er alles aan gedaan
om het financieel tekort zo klein mogelijk te houden. Voor diverse sloopwerkzaamheden en
hand- en spandiensten zal gebruik worden gemaakt van vrijwilligers. Momenteel is er een
investeerder in beeld en een subsidieaanvraag voor het project ingediend bij de Provincie
Gelderland. Er is veel enthousiasme en een groot draagvlak in het dorp voor het project. Er is
zelfs al gesolliciteerd op de potentiële banen die aan dit project verbonden zijn.
Planning
Wanneer er een vaststellingsbesluit tot toekenning van subsidie wordt genomen, wordt het
gebouw aangekocht en de benodigde aanvraag omgevingsvergunning ingediend. De wens
van Zieuwents Belang is om na de zomer van 2016 te starten met de verbouwing en uiterlijk
begin 2017 het Max-Huis in gebruik te nemen.
Geleerde lessen tot nu toe:
Proces:
•
Een zorginitiatief heeft alleen kans van slagen als dit voorziet in een concrete 		
behoefte vanuit de lokale gemeenschap en daarnaast ook daadwerkelijk 		
wordt gedragen vanuit die gemeenschap. Niet alleen enquêtes zijn belangrijk, maar
echte betrokkenheid!
•
Als burgerinitiatief is het belangrijk om de gemeente op tijd mee te nemen in de
ideeën en plannen. Zeker als er sprake is van een fysieke component (in dit geval is er
sprake van toevoeging van appartementen, maar niet van zelfstandige 			
wooneenheden), is de gemeente een belangrijke partij. Investeer daarom in de relatie
van beide kanten.
•
Betrek de vastgoedeigenaren bij de ideeën, zodat op tijd de (on)mogelijkheden 		
in beeld zijn. Zeker bij monumentale en/of religieuze gebouwen is herbestemming of
verbouwing niet altijd mogelijk.
•
Het is niet makkelijk om investeerders te vinden. In ieder geval moet er al een goed
doordacht plan liggen en een groep geïnteresseerde bewoners zijn. Betrek ook 		
tijdig lokale zorgpartijen bij het proces, zodat zij kunnen meedenken en ondersteunen
in de zoektocht.

Afbeelding 11: De Pastorie – Zieuwent10

10

Bron: www.max-huis.nl
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Levensloopbestendige wijk Oost Gelre

Wat speelt er?
Steeds meer mensen blijven langer thuis wonen en ontvangen hun zorg thuis, in plaats van
in een intramurale setting. Maar wat is de woonbehoefte van ouderen en andere inwoners
met een zorgvraag en sluit de bestaande woningvoorraad hier voldoende op aan? Om onder
andere antwoord te krijgen op deze vraag, is de gemeente Oost Gelre gaan onderzoeken
of en hoe de veranderingen in de zorg en in de maatschappij doorwerken op het bestaande
woning- en zorgaanbod. Dit om er vervolgens met alle betrokken partners voor te kunnen
zorgen dat het aanbod aangepast wordt aan de veranderende vraag.
Wat houdt het initiatief in?
Het project de “Levensloopbestendige wijk” betreft een analyse van de woonbehoefte
van ouderen en andere inwoners met een zorgvraag, op basis van de ontwikkeling van
de zorg- en ondersteuningsbehoefte en de dynamiek van de woningmarkt. Het model
brengt het effect van zorgbeleid en demografische ontwikkelingen, in combinatie met de
ontwikkeling van de lokale en regionale woningmarkt in kaart. Zo ontstaat een beeld van de
transformatieopgave.
Door de inzichten te delen en bespreken met betrokken partijen in het gebied, wordt verkend
of aanvullende acties noodzakelijk zijn om vraag en aanbod meer in balans te brengen.
De analyse gaat uit van de volgende uitgangspunten:
•
De ontwikkeling van de woonbehoefte kan niet los worden gezien van de aanwezige
zorg- en welzijninfrastructuur in dorpen en wijken;
•
Deze infrastructuur is noodzakelijk om langer thuis te blijven wonen;
•
Dit geldt ook voor het aanpassen/ op maat maken van woningen en de 			
woonomgeving;
•
De juiste balans tussen beide domeinen maakt langer zelfstandig thuis wonen 		
mogelijk.
De centrale vraag is: Wat is in de gemeente Oost-Gelre (als geheel) en de kernen specifiek
het effect van de demografische ontwikkeling en extramuralisering op de benodigde
woningen, woningaanpassingen/ transformatieopgaven de benodigde zorginfrastructuur?
Wie zijn betrokken?
Het initiatief voor deze analyse is genomen door de gemeente Oost Gelre. De
gemeente werkt al enkele jaren binnen een Platform Wonen, Welzijn en Zorg samen met
zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties en de woningcorporaties die in het gebied werkzaam
zijn. Binnen dit platform worden belangrijke ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn
en zorg met elkaar gedeeld en vervolgafspraken gemaakt.
De Provincie Gelderland heeft in het kader van het Impulsplan Wonen een subsidie
toegekend aan het project.
Welke aanpak is gekozen?
De aanpak bestaat uit verschillende onderdelen:
•
Effecten van de extramuralisering in kaart brengen door dataverzameling en analyse.
Hierin wordt specifiek aandacht besteed aan zorginfrastructuur, woningaanpassingen,
woningmarkt en intramurale capaciteit.
•
Uitvoeren van een behoefte onderzoek onder 1.800 65+ers, waarvan 650 hebben
gereageerd. Hieruit blijkt dat het merendeel van de respondenten waarde hecht
aan de eigen omgeving, denkt dat de eigen woning aanpasbaar is en daar ook het
liefst wil blijven wonen. Circa 85% van de respondenten verwacht dan ook in de 		
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•

•
•

toekomst zelfstandig te kunnen blijven wonen.
Het veldwerk vond plaats bij verschillende partijen uit de gemeente Oost Gelre die
als (mogelijke) stakeholders betrokken zijn of betrokken kunnen worden bij het 		
realiseren van oplossingen om langer zelfstandig thuis wonen mogelijk te maken.
Dit veldwerk bestond voornamelijk uit het voeren van korte gesprekken met de
verschillende partijen. In deze gesprekken lag de nadruk op de effecten van de
extramuralisering en de maatschappelijke opgave die er ligt op het gebied van 		
langer zelfstandig thuis wonen.
Op basis van de informatie uit het veldwerk wordt een realistisch beeld geschetst
van de mogelijkheden die er zijn om, op het niveau van de verschillende kernen,
langer zelfstandig thuis wonen te realiseren.
Op basis hiervan wordt gekeken welke maatschappelijke initiatieven en beleidsmatige
keuzes gewenst zijn. Welke programmatische aanpak kan zorgen voor samenhang in
de implementatie van de uitkomsten?

De gepresenteerde uitkomsten stelt de gemeente in staat samen met betrokken partners
(onder andere zorgaanbieders, woningcorporaties, vrijwilligersorganisaties en verzekeraars)
nader invulling te geven aan:
•
De lokale regierol.
•
Woningbouwprogrammering op het sociaal en particulier domein en beoordelen
van vastgoedprojecten. Wat is bijvoorbeeld de meest geschikte plek voor het (ver)
bouwen van woningen voor ouderen, daarbij rekening houdend met onder andere
nabijgelegen voorzieningen.
•
Hergebruik van maatschappelijk vastgoed, met als subdoel leegstand tegen te gaan.
•
Inrichting van de WMO om langer zelfstandig thuis wonen te faciliteren.
Planning
Eind 2015 was de analyse gereed en zijn de eerste uitkomsten gedeeld in het Platform
Wonen, Welzijn, Zorg binnen de gemeente Oost Gelre. In januari en februari 2016 worden
gesprekken gevoerd met betrokken partijen om vervolgens in de maanden erna een
programmatische (vervolg)aanpak op te stellen en tot uitvoering over te gaan.
Geleerde lessen tot nu toe:
Inhoud:
•
Behoeften en ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg gaan samen.
Zo zijn passende woningen niets waard als er geen adequate zorginfrastructuur 		
aanwezig is. Een adequate zorginfrastructuur is daarentegen minder effectief als er
geen passende woningen zijn. Het combineren van beide inzichten is van belang.
•
Er is aandacht nodig voor de financierbaarheid van langer thuis wonen voor
kwetsbare mensen. Te denken valt aan woningaanpassingen, maar ook voor de eigen
bijdrage voor de zorg.
•
Bij ouderen is vaak sprake van een geringe verhuisgeneigdheid, mede bepaald door
de slechte verkoopbaarheid van de woning. Dit stagneert de stap van bijvoorbeeld
een koop- naar een huurwoning.
•
Het langer zelfstandig blijven wonen in de huidige woning heeft een positief effect op
het in stand houden van het sociale netwerk. Hierdoor zijn de mogelijkheden 		
voor inwoners groter om op eigen kracht te zoeken naar informele oplossingen. Dit
betekent dat investeren in bestaande woningen uiteindelijk besparingen kan 		
opleveren in de formele zorg- en welzijnsfeer.
•
Er is in de gemeente Oost Gelre sprake van een stijgend aantal 				
eenpersoonshuishoudens met gemiddeld kleiner budget. Na 2023 slaat het tekort
van goedkope koop en sociale huur om in een overschot (met name appartementen).
•
Vooral voor de GGZ doelgroep is er een groeiende behoefte aan betaalbare, 		
eenpersoonshuisvesting.
•
Nu is er een overschot aan zorgwoningen. Niet slopen, maar (tijdelijk) andere 		
doelgroep bedienen gezien dubbele vergrijzing en toekomstige zorgvraag.
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•
•
•

Kleinschalige woonvoorzieningen hebben potentie voor het scheiden van wonen en
zorg.
Kwaliteit zorgvastgoed is een belangrijk aandachtspunt.
Bouw flexibele woningen.

Proces:
•
Blijvend investeren in bewustwording onder inwoners. De gemeente Oost Gelre 		
is ongeveer vier jaar geleden gestart met bewustwording onder inwoners. Dit begint
nu vruchten af te werpen en is terug te zien in bijvoorbeeld de aanvragen
voor de (sociale) duurzaamheidlening. Particuliere woningeigenaren kunnen een
lening aanvragen om energiebesparende en (sociaal) duurzame maatregelen in de
eigen woning te financieren. Waar dit in andere gemeenten nog niet veel gebruikt
wordt, is dit in de gemeente Oost Gelre wel het geval.
•
Blijvend investeren in het netwerk van stakeholders. Het Platform Wonen, Welzijn
en Zorg is binnen de gemeente Oost Gelre gestart als netwerk van gelijkwaardige
partners. Een onafhankelijke persoon is voorzitter van het platform. Belangrijke 		
ontwikkelingen worden binnen het platform gedeeld en met elkaar besproken. Zo is
een belangrijke basis voor samenwerking gecreëerd.
•
Een goede analyse van de lokale woningmarkt en zorgvraag is een belangrijke 		
voor het gesprek tussen partijen. De methodiek die gebruikt is, is kopieerbaar naar
andere gebieden. De uitkomsten en implementatie zullen per gebied verschillen.

Afbeelding 12: Schematische weergave ‘Langer zelfstandig thuis wonen’11

11

Bron: HHM, Invisor en Xpertise Zorg (2015)
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Hoe courant is uw pand?

Wat speelt er?
Eigenaren van woningen en bedrijfspanden kampen de laatste jaren steeds vaker met
de waardedaling van hun vastgoed. Zeker in krimpgebieden is het idee dat de waarde
van vastgoed met de tijd ‘automatisch’ stijgt, achterhaald. Wil je waarde behouden of
vermeerderen, dan zal men zich daar actief voor moeten inzetten. Rond die gedachte is in
2014 in de Achterhoek de pilot ‘Hoe courant is uw pand’ (HCUP) gestart. De pilot werd in het
kader van het programma Ruimtelijke Transformatie in Krimpgebieden van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu (I&M) uitgevoerd.
Wat houdt het initiatief in?
De pilot HCUP is erop gericht om particuliere woningeigenaren bewust te maken van de
effecten van demografische veranderingen op de courantheid van hun woning. De pilot wil
tegelijkertijd de eigenaren inzicht bieden in wat voor mogelijkheden er zijn om de eigen
woning toekomstbestendiger te maken en wat ze daar samen met de buren of straat aan
kunnen doen. Hierbij is ook van belang wat overheden kunnen doen om dit bijvoorbeeld
vanuit de ruimtelijke ordening te stimuleren. De pilot wil bijdragen aan de kanteling in de
samenleving: woningeigenaren moeten zelf hun verantwoordelijkheid nemen en de overheid
kan daarbij zo nodig faciliteren en ondersteunen. De tijd van uitgebreide subsidies voor
particuliere woningverbetering ligt achter ons. Wat kunnen inwoners zelf en waar kan de
overheid nog bij faciliteren?
Wie zijn betrokken?
De Regio Achterhoek heeft de
pilot destijds bij het ministerie van
Infrastructuur & Milieu ingediend
in het kader van het programma
Ruimtelijke Transformatie in
Krimpgebieden. Het ministerie
heeft vervolgens de pilotstatus
en subsidie aan de Achterhoek
toegekend. Stec Groep was de
uitvoerende partij en heeft de
samenwerking gezocht met de
Stichting Achterhoek Duurzaam
Verbouwen en de gemeente

Afbeelding 13: Waardecreatie van de woning

Winterswijk. Tijdens het project zijn ook andere partijen (zoals Bouwend Nederland Oost en
banken) benaderd en zijn gesprekken gevoerd met particuliere woningeigenaren.
Welke aanpak is gekozen?
De belangrijkste elementen van de gekozen aanpak zijn:
•
Bewustwording. Er zijn trainingen georganiseerd voor installateurs en aannemers
en bewonersavonden voor geïnteresseerde inwoners over de mogelijkheden en 		
waardestijging door te investeren in de courantheid van de woning.
•
Persoonlijke benadering. Via een uitvraag konden inwoners zich aanmelden 		
voor de pilot, waarna medewerkers van de Stec Groep persoonlijk langs ging voor
een keukentafelgesprek. Zo kwamen wensen en vragen van de bewoners goed in
beeld en kon de Stec Groep ze adviseren over de mogelijkheden en verdere stappen.
12

Bron: www.verduursaamenergieloket.nl
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•

Opschaling. De ervaringen die lokaal zijn opgedaan, zijn verwerkt tot aanbevelingen
die gebruikt kunnen worden op een hoger schaalniveau. Belangrijke vraag is hoe
er een versnelling en opschaling kan worden gegenereerd, bovenop de initiatieven
die op lokale schaal al plaatsvinden.

Geleerde lessen tot nu toe13:
Inhoud:
•
Voor de meeste particuliere woningbezitters is het doen van investeringen uit 		
het oogpunt van waardebehoud en courantheid niet de primaire motivatie om in		
beweging te komen. Het gaat veel meer om verbetering van het woongenot,		
het oplossen van (asbest)problemen, het verlagen van de energierekening of 		
gevoelens van onveiligheid in de buurt.
•
Bewoners vinden het lastig om hun vragen over de toekomstwaarde van hun woning
te formuleren. Het gaat er om wensen en eisen te kunnen formuleren zoals: 		
minder tocht in de winter, een lagere energierekening, meer ruimte in de woning,
slaap- en badkamer beneden zodat je de trap niet meer op hoeft. Bij deze zaken
kunnen dan passende oplossingen worden gezocht.
•
Particuliere eigenaren zijn niet gewend om samen te werken bij het verbeteren van
hun woningen. Toch laten praktijkvoorbeelden zien, dat dit wel een vliegwiel kan zijn
om anderen mee te laten doen.
•
Onafhankelijkheid is een belangrijke voorwaarde voor het laten slagen van projecten
gericht op de aanpak van de bestaande woningvoorraad.
•
Een brede, integrale aanpak van de overheid ontbreekt vaak. De kennis over 		
de aanpak van de bestaande voorraad is verspreid over verschillende afdelingen en
medewerkers. Vaak worden projecten gestart vanuit een bepaalde invalshoek,
bijvoorbeeld duurzaamheid. Dit terwijl juist combinaties gemaakt kunnen worden en
de particuliere eigenaar zo in een keer aangesproken kan worden.
Proces:
•
Vergroot de sense of urgency bij bestuurders, gemeenteraden, inwoners,
maatschappelijke organisaties en ondernemers. Dat kan door bijvoorbeeld de kosten
zichtbaar te maken van niets doen bij een verder teruglopende vraag. Wat betekent
dit voor de waardedaling, voor de leefbaarheid, voor het draagvlak van
voorzieningen. Kijk bij deze analyse integraal naar het vastgoed (wonen, winkels,
kantoren, maatschappelijk vastgoed en bedrijventerreinen).
•
Formuleer een (regionale en lokale) transitiestrategie voor de bestaande 		
woningvoorraad (in samenhang met zorg en duurzaamheid en inclusief financiële
arrangementen en uitvoeringsmogelijkheden).
•
Kies voor logische momenten om de bestaande woningvoorraad aan te pakken. 		
Sluit aan bij projecten die al lopen, bijvoorbeeld van de corporaties of bij verbetering
van de openbare ruimte.
•
Sluit aan bij bottom-up initiatieven. In de Achterhoek zijn er verschillende bottom-up
•
initiatieven zoals bijvoorbeeld de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij
(AGEM) of de totstandkoming van lokale energiecoöperaties. Dat biedt goede 		
mogelijkheden om bij aan te sluiten. Met als belangrijk voordeel dat het voor 		
inwoners dan ook overkomt als een echt bottom-up initiatief. Anders ontstaat 		
toch snel het beeld dat de overheid vertelt dat de burgers “iets moeten”.
•
Stimuleer de samenwerking tussen eigenaren, bijvoorbeeld via een 			
gebiedsgebonden coöperatie van woningeigenaren. Zo kan het zelforganiserend
vermogen vergroot worden.
•
Zet mensen in met soft-skills (mensen uit de wereld van zorg, welzijn en 			
klantcontacten). Hiermee kan daadwerkelijk vraaggericht en klantgericht gewerkt
worden.
•
Denk groot en doe klein. Begin op lokaal niveau gewoon dingen te doen die 		
zichtbaar zijn voor een grotere groep mensen.
De lessen zijn terug te lezen in de eindrapportage “Hoe courant is uw pand – Lessen uit de Achterhoek”
(Stec Groep, 2015)
14
Bron: www.verduursaamenergieloket.nl
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4 De projecten vergeleken

In voorgaande hoofdstukken zijn in totaal zes projecten aan bod gekomen, die een relatie
hebben met het thema ‘Langer zelfstandig thuis wonen’. In dit hoofdstuk worden de
projecten met elkaar vergeleken en wordt een overzicht gegeven van de verschillen en
overeenkomsten tussen de projecten.
In onderstaande tabel is een aantal overeenkomende kenmerken van de projecten benoemd.
Hoewel de bottom-up en top-down benadering bij de projecten niet altijd even strikt
te scheiden zijn, worden de eerste drie projecten in de tabel wel op een andere manier
gekenmerkt dan de laatste drie projecten.
Project

Kenmerken

Seniorvriendelijke wijk Schöneveld (Doetinchem)
“Een wijk voor iedereen”
Professionals van gemeente, zorg- en
onderwijsinstellingen en vrijwilligers werken samen
aan het bevorderen van langer zelfstandig wonen en
participatie van alle leeftijdgroepen in de wijk.

•
Sterke (initiërende) rol van
professionals/overheid (top-down)

Levensloopbestendige wijk Oost Gelre
“Programma langer zelfstandig thuis wonen”
Professionals formuleren een programma, waarbij de
verbinding wordt gelegd met lokale initiatieven op het
gebied van wonen, zorg en welzijn.
Hoe courant is uw pand (Winterswijk)
“Waardecreatie door investeren in eigen woning”
Professionals voeren keukentafelgesprekken over
duurzaamheid, levensloopbestendigheid en comfort

Project
Een leven lang wonen in Bronckhorst-West
“Investeren in ontmoeting en sociale netwerken”
Inwoners en professionals werken samen om ideeën
omtrent wonen, welzijn en zorg tot uitvoering te
brengen.

•
Beleidsprogramma’s verbinden met
lokale initiatieven
•
Aanbodkant staat centraal en naar
aanleiding daarvan de vraag inventariseren
•
Streven naar een integrale aanpak
(wonen, welzijn, zorg, duurzaamheid)
•

Formele structuren als uitgangspunt

•

Accent op de fysieke component

Kenmerken
•
Initiatieven/ ideeën van onderop
centraal (bottom-up)
•

Faciliterende overheid

Kleinschalig wonen Zieuwent (Max-Huis)
“Wonen in een beschutte, vertrouwde omgeving”
Inwoners en zorginstellingen creëren een kleinschalige
woon-zorgfunctie voor ouderen in het eigen dorp.

•
Vraagkant staat centraal en op basis
daarvan het aanbod organiseren

Zorgcorporatie Mariënvelde
“We regelen onze zorg zelf en dichtbij”
Inwoners, gemeente en zorginstellingen leveren
gezamenlijk zorg en welzijn in het dorp.

•
Uitgangspunt is om de informele zorg
en netwerken te optimaliseren

•

•

Kleinschalige lokale aanpak

Accent op de sociale component
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Verschillen in aanpak
Alle zes projecten bevatten zowel een fysiek als sociaal component. Het accent ligt bij elk
project alleen net anders. De projecten die van onderop tot stand zijn gekomen (zoals
Zieuwent en Mariënvelde) zijn allemaal gestart vanuit een behoefte die binnen het dorp
gesignaleerd is. Hierin is te zien dat het bewoners gaat om het “fijn kunnen blijven leven in
de eigen vertrouwde omgeving”. Pas als zij daarin knelpunten ervaren, wordt gekeken naar
oplossingsrichtingen. Projecten die door een overheid worden geïnitieerd, beginnen vaak
met een beleidsvraag of analyse. Het een is niet per definitie beter dan het andere, maar het
gaat er om dat beide werelden elkaar weten te vinden en te versterken.
Aan de basis van het project “De Achterhoek zorgt voor morgen” lag een vijftal opgaven (zie
pagina 12). De projecten die aan de orde zijn gekomen in deze rapportage, hebben deels
betrekking op deze opgaven. Met name bewustwording is een belangrijke opgave gebleken.
Uit de beschreven projecten kunnen de volgende kernthema’s worden gedestilleerd:
•
In beeld brengen van de vraag/behoefte
•
Investeren in bewustwording
•
Wonen op maat
•
Organiseren van zorg en voorzieningen op de juiste schaal en locatie
De aanpak rond deze thema’s verschilt per project, waarbij de ene aanpak niet per definitie
beter is dan de andere. Deze rapportage is juist bedoeld om van elkaar te kunnen leren.
Daarom worden hieronder de verschillende werkwijzen van enkele projecten per kernthema
uitgelicht.
In beeld brengen van de vraag/behoefte
De meeste projecten die zijn beschreven in deze rapportage, zijn gestart met het in beeld
brengen van de vraag of behoefte onder inwoners. De uitkomsten hiervan kunnen enerzijds
legitimatie zijn om bestaande plannen uit te gaan voeren en anderzijds richting geven aan
nog te maken plannen. Tevens kan het keuzes onderbouwen waarom op een bepaalde
plek wel of geen investeringen worden gedaan. Toch is een behoeftepeiling ook maar een
momentopname en komen de uitkomsten van bijvoorbeeld een enquête niet altijd overeen
met de daadwerkelijke behoefte.
Project

Aanpak

Levensloopbestendige
wijk Oost Gelre

Naast dataverzameling en analyse, is er een behoeftepeiling (enquête) onder
1.800 65-plussers in de gemeente gedaan. Hierop hebben 650 mensen
gereageerd. Circa 85 procent van de respondenten verwacht in de toekomst
zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Kleinschalig wonen
Zieuwent

In 2010 is er een enquête uitgezet onder de inwoners van het dorp. Dit
vormde eigenlijk de basis voor het idee voor een kleinschalige woonvorm.
Nu de plannen concreet zijn, heeft de gemeente Oost Gelre vragen gesteld
over de daadwerkelijke behoefte binnen het dorp. Zieuwents Belang heeft
daarom de behoefte binnen de gemeenschap gepeild, waarmee het nut en
de noodzaak van het Max-Huis opnieuw is bevestigd.

Een leven lang wonen
in Bronckhorst-West

Het experiment in Bronckhorst-West was vooraf niet ingekaderd door de
overheid. Tijdens een brede startbijeenkomst met inwoners en betrokken
partijen werden de vragen, wensen en behoeften opgehaald en in beeld
gebracht. Dit vormde de basis voor verdere uitwerking van het experiment.
Een van de onderdelen van het experiment vormt het initiatief van de
Stichting Welzijn Steenderen om een talentenbank te ontwikkelen. Doel is
om de talenten van alle inwoners van Steenderen te inventariseren en op
te nemen in een database, zodat zij vanuit hun kwaliteiten en interesses
gekoppeld kunnen worden aan vragen die leven in het dorp.

Schöneveld
seniorvriendelijk
(Doetinchem)

De gemeente heeft een avond georganiseerd voor inwoners van één straat
in de wijk om inzicht te krijgen in hun wensen en behoeften. De uitkomsten
hiervan werden gebruikt voor het projectplan dat vervolgens is opgesteld.
Essentieel was om aan te sluiten bij de bestaande structuren en netwerken in
de wijk en om niet weer iets nieuws te bedenken.
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Investeren in bewustwording
Veel mensen zullen oud worden in hun eigen huis. Alleen is nog niet iedereen zich ervan
bewust dat er dan aanpassingen nodig zijn om het huis geschikt te maken. Er is voldoende
aanbod in mogelijkheden tot het doen van aanpassingen, maar hoe lok je de vraag uit? Zeker
bij drie van de zes beschreven projecten vormt bewustwording over de relatie tussen wonen
en zorg een belangrijk aspect. Er is ervaring opgedaan met verschillende aanpakken om de
bewustwording onder inwoners te vergroten.
Project

Aanpak

Hoe courant is uw pand?
(Winterswijk)

Door een professionele partij (adviesbureau) zijn keukentafelgesprekken
gevoerd. Dit bleek in deze pilot een van de succesfactoren te zijn,
omdat het een onafhankelijke partij was en niet een aanbieder met een
(financieel) belang. Uit andere pilots blijkt dat gesprekken door een
bekende (bv. dorpscoöperatie) nog veel beter werken i.v.m. nabijheid en
vertrouwen.

Bewustwording over
de mogelijkheden om
waarde toe te kunnen
voegen aan de woning
Een leven lang wonen in
Bronckhorst-West
Bewustwording over dat
men waarschijnlijk oud
zal worden in eigen huis
en ze hier zelf op moeten
voorsorteren
Schöneveld
seniorvriendelijk
(Doetinchem)
Bewustwording over
de mogelijkheden
om de woning
toekomstbestendig te
maken

Er zijn verschillende middelen ingezet, waaronder:
* Huisbezoeken bij 75-plussers door het Sociaal Team (gemeente).
* Artikelenreeks in de lokale krant.
De ervaring leert dat de lokale krant veel beter gelezen wordt dan de
regionale krant en het goed aansluit bij de leefwereld van de inwoners.
* Op ludieke wijze de aandacht vestigen op het thema, door teksten door
het dorp te hangen (vergelijkbaar met de “Loesje-teksten”)

Door op een fysieke plek in de wijk een belevingswoning te realiseren,
kunnen mensen daar zelf allerlei snufjes en handigheidjes voor in huis
ervaren. Op deze manier kunnen mensen met eigen ogen zien dat een
woning met relatief kleine ingrepen al veel toekomstbestendiger wordt.

Afbeelding 14: Gemaakt door Frank Los tijdens de startbijeenkomst van “Een Leven lang wonen in
Bronckhorst-West” (2015).
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Wonen op maat
Hoewel de meeste mensen zo lang mogelijk in hun huidige woning blijven wonen, hebben
sommige mensen behoefte aan een vorm van beschermd of beschut wonen (het liefst in
hun eigen vertrouwde omgeving). Behoefte aan bepaalde sociale controle en omzien naar
elkaar speelt hierin ook een rol. Bij zowel het initiatief in Bronckhorst-West als het initiatief in
Zieuwent, kwam de behoefte aan kleinschalig wonen binnen het eigen dorp naar voren en
worden de mogelijkheden hiervoor verder onderzocht.
Het project “Levensloopbestendige wijk” is niet ontstaan vanuit een behoefte aan
kleinschalig wonen, maar heeft wel de doelstelling om ‘woningen op maat’ te realiseren en
wonen, zorg en welzijn optimaal op elkaar aan te laten sluiten.
Project

Aanpak

Een leven lang wonen in
Bronckhorst-West (Baak)

Een groep bewoners uit Baak wil graag in hun eigen dorp oud
worden. Zij zijn zich ervan bewust dat een dorp als Baak te klein
is om 24-uurs zorg te realiseren. Om het lokale netwerk optimaal
te benutten en van elkaars ondersteuning gebruik te kunnen
maken, hebben zij daarom het plan opgevat voor een soort
van groepswonen onder één dak. Eerst wordt door de groep
enthousiaste bewoners het concept verder uitgedacht; dan wordt
gezocht naar een geschikte locatie.

Groepswonen onder één dak

Kleinschalig wonen Zieuwent
Kleinschalig wonen (Max-Huis)

Het Max-Huis is een kleinschalige woonvorm voor ouderen
die enige vorm van zorg of ondersteuning nodig hebben. De
dorpsbelangenorganisatie was enthousiast geworden over het
concept en is vervolgens op zoek gegaan naar een geschikt pand
in het dorp.

Levensloopbestendige wijk Oost Op basis van de analyse die is uitgevoerd, gaat de gemeente
in gesprek met betrokken partijen in het werkgebied. De
Gelre
samenwerkende partijen in Oost Gelre willen toewerken naar een
woningaanbod dat goed aansluit bij de toekomstige vraag van
Woningbouwprogramma
aanpassen aan de (toekomstige) de inwoners. Gezamenlijk wordt een programma opgesteld met
vervolgacties, bijvoorbeeld rond de woningbouwprogrammering
behoefte
en vernieuwing van het zorgaanbod.
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Organiseren van zorg en voorzieningen op de juiste schaal en locatie
Inwoners van de Achterhoek willen het liefst zoveel mogelijk voorzieningen in het eigen
dorp behouden. Ook als zij ouder en zorgbehoevend worden, verhuizen zij niet graag naar
een ander dorp. Mensen hechten veel waarde aan het sociale netwerk en karakter van het
eigen dorp. Zeker waar initiatieven van onderop ontstaan, gaat het vaak om behoud van
voorzieningen of organiseren van activiteiten dichtbij de mensen.
Tijdens het experiment in Bronckhorst-West werd duidelijk dat het niet mogelijk is om formele
24-uurszorg te realiseren in alle kleine kernen, maar dat dit gecentraliseerd moet worden. Wel
blijkt in de kleine kernen de behoefte te bestaan aan welzijnsactiviteiten en informele zorg.
Dit kan dan ook op maat en dichtbij georganiseerd worden.
Project

Aanpak

Een leven lang wonen in
Bronckhorst-West (Baak)

De Bongerd is een woonzorgcomplex in Steenderen, bedoeld
voor ouderen die enige zorg of ondersteuning nodig hebben. De
Stichting Woonzorgcentrum Steenderen en de Stichting Welzijn
Steenderen zien een veranderende vraag/behoefte en willen daar
op inspelen. Daarom hebben zij het plan opgevat om o.a. het
welzijnsdeel van De Bongerd te verplaatsen naar een voormalige
basisschool die leeg staat naast het woonzorgcomplex in het dorp.
Voor het deel dat in De Bongerd vrijkomt, wordt verkend of een
vorm van kortdurende 24-uurszorg mogelijk is. Tegelijkertijd wordt
gekeken naar vernieuwing in zorgconcepten en (welzijn)activiteiten,
onder meer door een verbinding te maken tussen ouderen en
jongeren.

Groepswonen onder één dak

Schöneveld seniorvriendelijk
(Doetinchem)

Het project in Schöneveld is bedoeld voor alle wijkbewoners,
maar specifiek gericht op mensen met dementie. Voor deze
doelgroep zijn diverse maatregelen en voorzieningen bedacht
die hen en hun mantelzorgers kunnen helpen bij het langer
zelfstandig thuis wonen. Zo wordt bijvoorbeeld een aanbod
van beweegprogramma’s op maat ontwikkeld en wordt de
toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte verbeterd.

Zorgcorporatie Mariënvelde

De gemeenschap heeft zelf een plan gemaakt en draagvlak
gecreëerd om een brede maatschappelijke voorziening te
realiseren en een zorgcorporatie op te richten. Uitgangspunt is om
zorg en voorzieningen dichtbij de mensen te organiseren en zo
jong en oud in het dorp te kunnen laten blijven wonen.
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Afbeelding 15: Gemaakt door Frank Los tijdens de startbijeenkomst van “Een Leven lang wonen in
Bronckhorst-West” (2015).

5 Geleerde lessen

Lessen uit de Achterhoek in het kader van de tweede ronde Experimenten Bevolkingsdaling

Wat kunnen we leren van de initiatieven die in deze rapportage zijn beschreven? In het vorige
hoofdstuk zijn al enkele bevindingen (uitgangspunten en werkwijzen) op een rij gezet. In ieder
geval kan geconcludeerd worden dat lokaal maatwerk essentieel is en blijft. Er bestaat niet
één aanpak (blauwdruk) voor alle kernen; er is geen ‘ei van Columbus’. In elke kern moet
daarom opnieuw worden gekeken naar de bevolking(samenstelling), bestaande sociale en
fysieke structuren en aanwezige voorzieningen. De vraag is dan ook in hoeverre de lokale
initiatieven en projecten zijn op te schalen naar een hoger schaalniveau.
Deze rapportage is bedoeld om kennis en ervaringen te delen en inspiratie te bieden aan
partijen die met het vraagstuk ‘Langer zelfstandig thuis wonen’ bezig zijn. Zeker als het gaat
om ruimte bieden aan en faciliteren van initiatieven van onderop kunnen overheden en
maatschappelijke organisaties nog veel van elkaar leren. Het vraagt om een ander samenspel
van – en nieuwe samenwerkingsvormen tussen partijen en inwoners dan we gewend zijn.
Bewustwording, proces en verbinding zijn hierin kernbegrippen.
Wat zijn de belangrijkste lessen die we op dit gebied kunnen leren uit de beschreven
experimenten en projecten? Hieronder volgt een top 5.
1. Verbind fysiek en sociaal
Initiatieven die een combinatie maken tussen fysieke en sociale elementen hebben de meeste
kans van slagen. In de beleving van inwoners lopen deze elementen door elkaar heen. Het
gaat hen primair om het “fijn kunnen (blijven) leven in de eigen vertrouwde omgeving”.
Echter, in onder andere de beleidswereld is deze combinatie lang niet altijd vanzelfsprekend.
Dit is dus een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast blijkt uit de experimenten dat de behoefte
aan ontmoeting blijft bestaan, in zowel grote als kleine kernen. Het creëren van een fysieke
plek is dan soms wenselijk, maar niet altijd noodzakelijk.
2. Investeer in bewustwording
Nog niet iedereen is zich bewust van demografische en maatschappelijke veranderingen
die op ons afkomen. Het is daarom belangrijk om te blijven investeren in bewustwording bij
zowel professionals als inwoners. De vraag is op welke doelgroep moeten we ons richten
en welke aanpak is daarbij succesvol? De projecten in deze rapportage laten zien dat er
verschillende manieren zijn om mensen bewust te maken van de (gezamenlijke of individuele)
opgaven en de verantwoordelijkheid die men hier in heeft. Dit gebeurt onder andere door
keukentafelgesprekken, het organiseren van bijeenkomsten of een artikel in de lokale krant.
Goede communicatie en labeling zijn hierbij cruciale factoren. De belevingswereld van de
gemiddelde oudere strookt vaak niet helemaal met die van de beleidsmakers. Zo spreken
beleidsmakers bijvoorbeeld al over senioren als mensen 55+ of 65+ zijn, terwijl mensen zelf
dit niet als zodanig ervaren. Dit is ook terug te zien op de woningmarkt. Seniorenwoningen
zijn bijvoorbeeld weinig in trek, omdat ze dit label hebben gekregen en mensen zich hier
niet in herkennen. Tegelijkertijd is er wel vraag naar huurwoningen (het liefst gelijkvloers).
Seniorenwoningen zouden in sommige gevallen ook tegemoet kunnen komen aan deze
vraag.
3.Sluit aan bij wat er al is
De valkuil voor overheden en andere professionele organisaties is om nieuwe dingen te
bedenken en uit te voeren. De twee experimenten laten zien dat het beter is om uit te gaan
van de huidige situatie en bestaande structuren en sociale netwerken. Sluit daarom aan
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bij wat er al is en probeer bijvoorbeeld meerwaarde te creëren door dingen met elkaar te
verbinden. Een goed voorbeeld is de speeltuin in de wijk Schöneveld in Doetinchem, die
voorheen alleen gebruikt werd door kinderen en hun ouders. Onderdeel van het project is om
er ook een beweegtuin voor ouderen van te maken, waardoor jong en oud er samen kunnen
komen.
4.Omarm initiatieven van onderop
Op steeds meer plaatsen zie je initiatieven van onderop ontstaan die de leefbaarheid van het
dorp versterken. Zo kent de Achterhoek al verschillende zorgcoöperaties (in oprichting) zoals
in Mariënvelde, Beltrum, Barlo en Keijenborg. Kenmerkend voor de meeste zorgcoöperaties
is dat het toegankelijk en laagdrempelig is voor mensen. Het aanbod sluit zo goed mogelijk
aan bij de vraag en behoefte uit het dorp (bijvoorbeeld met een klussendienst, vervoersdienst
en boodschappendienst). De praktijk leert dat een zorginitiatief alleen kans van slagen heeft
als dit ook daadwerkelijk in een concrete behoefte van de lokale gemeenschap voorziet. De
voorbeelden van Mariënvelde en Zieuwent laten dit ook zien.
Toch is het goed om te beseffen dat niet in alle wijken en dorpen burgerinitiatieven zomaar
van de grond komen. Dit vraagt van lokale overheden en professionals een flexibele houding
aan te nemen en goed te kijken naar de lokale context, zodat zij hun rol op een passende
manier kunnen vervullen. Daar waar nog weinig initiatieven van de grond komen, kan dit
om een andere (actievere en verbindende) rol van de overheid vragen. Vaak is er sprake
van een gebrek aan urgentie(besef). Daar waar wel energie aanwezig is, laat die dan vooral
bij de inwoners zelf. Neem een burgerinitiatief niet over, maar blijf op de achtergrond wel
betrokken. Het voorbeeld van Mariënvelde leert ons dat een contact- of gebiedsambtenaar
een verbindende schakel kan zijn tussen gemeente en inwoners.
5.Samenwerken en leren van elkaar
Blijf investeren in de samenwerking tussen partijen (zoals gemeente, zorgpartijen,
woningcorporaties en inwoners) rond de opgaven van wonen, welzijn en zorg. Het betreft
een gedeelde verantwoordelijkheid; partijen kunnen het niet alleen. Het Platform Wonen,
Welzijn, Zorg in Oost Gelre (een platform waar de gemeente, zorgpartijen, woningcorporatie
en vrijwilligersorganisaties ontwikkelingen met elkaar delen en afspraken maken) is een
goed voorbeeld van waar jarenlang geïnvesteerd is in het netwerk en de relaties onderling.
Ogenschijnlijk duurt het soms lang voordat de effecten hiervan echt zichtbaar worden,
maar dan werpt het wel zijn vruchten af. Elkaar inzicht verschaffen in processen of belangen
helpt bij het bevorderen van begrip en vertrouwen. Dit is de basis voor een succesvolle
samenwerking.
Er gebeuren al veel goede dingen in de Achterhoek en daarbuiten. Het delen van kennis
en ervaringen en leren van elkaar is dan ook van essentieel belang. Dit biedt inspiratie voor
zowel inwoners als voor professionele organisaties en kan tot nieuwe initiatieven of juist
verbinding tussen bestaande initiatieven leiden.
De vraag is hoe je op een effectieve en efficiënte manier het leren van elkaar kan organiseren
binnen een gebied. Deze rapportage levert hier een bijdrage aan, maar is slechts een klein
onderdeel van het proces.
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Bijlagen

Bijlage 1: “Woondroom” – Samen Goed Wonen15

CPO Harreveld

november 2020
Pastorie Zieuwent

Max-Huis is kleinschalige
woonvorm voor ouderen

Jongeren claimen eigen
woonplek

Woonmagazine
jaargang 5, editie 11
HALLE - Overal om ons heen schieten de
successen als paddestoelen uit de grond.
Bewoners die zelf initiatieven nemen voor
een fijne Achterhoek om in te wonen, te
leven en te werken. We kunnen nu bouwen
op de faciliterende overheid, iets waar de
Achterhoeker vijf jaar geleden nog van
droomde. Samen staat men sterk. En dat
laten zij zien ook. De eerder bescheiden
Achterhoeker treedt tegenwoordig op de
voorgrond en laat zien waar ze goed in is.
Trots en vol daadkracht. Innovatief,
behoudend én met beide benen op de grond.
Het begon tijdens een avond in de
Heideschool in Halle Heide. Tijdens Samen
Goed Wonen op 11 november 2015 beschreef
een gemêleerde groep haar woondroom voor
de Achterhoek. Dit gaf een boost aan vele
initiatieven. Door ideeën en vragen uit te
spreken word je zichtbaar. Dit levert nieuwe
verbindingen, nieuwe gesprekken op. Destijds
een droom die voor sommigen nog ver weg
leek. Nu in 2020 kunnen de Achterhoekers
zeggen dat het waarheid is geworden. Op vele
fronten hebben zij samen de Achterhoek een
nieuw, aantrekkelijk gezicht gegeven.
Wonen waar en hoe je wilt
Mensen wonen tegenwoordig op de plek waar
ze willen wonen, niet gedreven door aanbod.
Ook jonge Achterhoekers zijn vrij om te
kiezen waar ze hun intrek nemen. De
woonwensen lopen ver uit elkaar en juist deze
diversiteit zorgt voor een unieke regio waarin
het fijn wonen is. Zo zijn er kleine lichte,
verplaatsbare woningen met een lichte
hypotheek. En mensen kunnen oud worden in
het huis waarin ze wonen, doordat de
benodigde zorg ter plekke geboden wordt.

15

11 november 2020

www.achterhoek2020.nl

Waar in ons land kun je goed
wonen? In de Achterhoek!

Caption highlighting key points about picture and potential story following.

Tag Line Regarding Main Headline Right Here

Er zijn woongroepen ontstaan waarin mensen
voor elkaar zorgen. Buitenaf zien we steeds
meer nieuwe buurtschappen waar oud en jong
samen in voormalige boerderijen samen
wonen. Duurzaam bouwen of verbouwen
- zowel voor de mensen als ook voor de
gebouwen - is meer regel dan uitzondering.
En ook hier kijkt men in de Achterhoek naar
de wensen. Knusse huisjes staan naast
gebouwen waar mensen “hun kont nog
kunnen keren”, zoals destijds iemand
opmerkte tijdens Samen Goed Wonen.
Nieuwe woonomgevingen
Wonen is maatwerk. Oude, grote boerderijen

mogen worden gesplitst wanneer bewoners
dat wensen. Er zijn gecombineerde woonunits
voor jong en oud ontstaan. In steeds meer
multifunctionele gebouwen sluiten wonen en
werken goed op elkaar aan. Veelal zijn deze
ontstaan vanuit leegstaande panden, zoals
winkels en boerderijen. Veel meer dan in
2015 gebruikelijk was, wordt er nu zinvol
herbestemd. Een wens die in 2015 werd geuit
“Kwaliteit en sloop zijn begrippen die een
positieve betekenis hebben” is waarheid
geworden. De keuze om bepaalde panden te
slopen heeft voor nieuw groen en nieuwe
samenwerking in buurten gezorgd. De
realisatie van de wens om bij mensen in de

Zie ook: www.achterhoek2020.nl/samengoedwonen
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achtertuin te mogen wonen in ruil voor
bijvoorbeeld een dienst is een mega-succes!
Achterhoekers helpen elkaar en laten zo de
energie voor nog meer initiatieven ontstaan.
Zo is het heel gebruikelijk geworden dat
woningen beschikbaar zijn vluchtelingen met
een (tijdelijke) verblijfsvergunning) en ook
voor starters op de woningmarkt. Een niet
meer te stoppen trend: coöperatieve
initiatieven met leefgemeenschappen.
Meer aandacht voor duurzaamheid
Was er in 2015 al een kleine Duurzame
Huizenroute, nu is een duurzame en
zelfvoorzienende
Achterhoek
een
vanzelfsprekendheid. Niet alle gebouwen zijn
al aangepast, maar dat komt nog wel.
Duurzaam bouwen en verbouwen richt zich
niet alleen op energie, maar ook op goede
doorstroom
Duurzaam bouwen en verbouwen richt zich
niet alleen op energie, maar ook op goede
doorstroom
van
diverse
doelgroepen.
Woningen zijn in de Achterhoek ook nog eens
betaalbaar! Een ander fenomeen: het ‘off the
grid’ wonen heeft een vlucht genomen.
Mensen die helemaal onafhankelijk van ‘het
systeem’ leven, in een huis dat helemaal ‘self
supporting’ is. Daken met zonnepanelen,
attractieve windmolens in de achtertuin zien
we overal. De Achterhoek heeft zich hard
gemaakt - en een landelijke oplossing bereikt
- voor fiscale verruiming voor mensen die hun
woning
energieneutraal
en
levensloopbestendig
maken.
Dergelijke
oplossingen zorgden voor een duwtje in de
goede richting.
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Iedereen kan goed wonen in de Achterhoek
Wonen kun je niet als een los item neerzetten,
dit
is
gekoppeld
aan
leefbaarheid,
saamhorigheid en voorzieningen. Belangrijke
elementen in de woondroom, de in 2015 in de
Heideschool werd gedeeld. Wat ontzettend
mooi om te zien hoe zij er nu, vijf jaar later,
voor
staan!
“Totale
inclusie
en
toegankelijkheid” - zo als bestuurders dat
noemen - is de normaalste zaak van de wereld
in de Achterhoek. Naoberschap: samen doen
en leven in je directe omgeving. Niet als
bezuinigingsmaatregel, maar als kracht:
“omdat we vinden dat het zo hoort. Gewoon
kameraadschappelijk met elkaar omgaan.” Dit
heeft het gevoel en feitelijk de veiligheid nog
meer vergroot en voorkomt vereenzaming. Er
zijn voldoende voorzieningen voor zorg én
welzijn.
Persoonlijke aandacht en saamhorigheid
hebben hierbij gelukkig de overhand
gehouden. De buurten én de kleine kernen zijn
hierdoor leefbaar en vitaal gebleven, voor alle
leeftijden en uiteenlopende behoeftes. En dat
de Achterhoeker soms iets verder moeten
rijden voor bijzondere voorzieningen heeft
men op de koop toegenomen. ‘Heb je ook nog
eens een uitje.’ Een deelnemer zei destijds: ”In
de Achterhoek leuk winkelen, eten en uitgaan
en dan met de taxi naar huis.” In het bruisende
centrum van Doetinchem, maar ook in alle
kleinere kernen waar veel mooie winkels en
horeca zijn opgebloeid. Het MKB wordt als de
motor van de economie gerespecteerd en
wordt -waar nodig- gestimuleerd. Door
overheden én door de steun van bewoners.

www.achterhoek2020.nl
Binding
Ben je voor je studie naar elders vertrokken is
er meer dan ‘wonen’ nodig … gezelligheid en
binding is iets waarvoor je terugkomt. Door
regionale samenwerking heeft de Achterhoek
dit kunnen bereiken. Overal is er (letterlijk)
ruimte voor ontmoeting, samen optrekken. Dat
bepaalt de kwaliteit van leven in de
Achterhoek. Ben je naar iets op zoek, dat is er
altijd iemand in de gemeente beschikbaar die
je kan helpen. De gemeente faciliteert dat
dromen waar kunnen worden. Schotjes zijn
weg wat geld betreft. Zo kunnen de
Achterhoekers in een keer veel meer bereiken.
Ook dat heeft het beeld van de rest van
Nederland over de Achterhoek op zijn kop
gezet. Noodzakelijke keuzes worden samen
gemaakt; niet op papier maar door gewoon
met elkaar te praten. De Achterhoekers laten
nu veel meer zien, waar zij allemaal trots op
zijn. Bijvoorbeeld door de bloggen of te
vloggen. Zonder “joa, joa”.
Menselijk contact, daar drijft de Achterhoek
op. In iedere buurt weet men wat er speelt in
de regio. Samen worden successen gevierd,
klein of groot, belangrijk om te laten zien wat
lukt! Een voorbeeld is het bundelen van
verenigingskracht. Achterhoekers handelen uit
eigen
verantwoordelijkheid,
politieke
spelletjes worden niet geaccepteerd. Iedereen
steekt zijn kop boven het maaiveld uit.
De kracht van de natuur
“Groen en rust zien we als kracht van onze
regio. Ik ben blij met de rust en dat moeten we
zo houden,” zei toen iemand in de
De Achterhoek is niet alleen volgebouwd met
maïs, maar er is balans tussen natuur en
landbouw. Het beeld van de Achterhoek zou
niet compleet zijn zonder de koeien in de wei,
die we weer steeds meer zien! Er is veel
aandacht voor natuur. Zo zijn er meer
kerkepaden en wandelroutes zijn ontstaan en
met elkaar verbonden. “Met elkaar hebben we
hier heel erg behoefte aan: natuur en
Achterhoekse cultuur in één.” De Achterhoek
heeft dan wel minder inwoners dan 5 jaar
gelden, het ‘er goede kunnen leven’ blijft. Er
is nog steeds weinig verstedelijking en de
kleine centra blijven aantrekkelijk. Dit heeft
ook een grote aantrekkingskracht op jongeren,
zo is de laatste tijd gebleken. “Mijn kinderen
zijn weer in de buurt komen wonen,” vertelde
een blije Achterhoeker. “Ook vrienden van
hen overwegen hier naartoe te verhuizen.”
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Onderwijs dichtbij huis
Goede onderwijsvoorzieningen hebben
hieraan bijgedragen. Basisonderwijs in de
kernen, voldoende speelgelegenheid en geen
eisen aan schaalgrootte. Er is ook meer
keuze in soorten onderwijs ontstaan op elk
niveau. Onderwijs op HBO-niveau in de
buurt en studenten die in kleine kernen
kunnen blijven wonen; ook omdat het OV
goed geregeld is. Dat de Achterhoek
voorop loopt in de ontwikkeling en
toepassing van moderne technologie, denk
aan o.a. glasvezel, helpt hierbij. Belangrijk
voor de ontwikkeling van de regio én de
trots van de Achterhoeker.
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Bereikbaarheid en werk
De Achterhoek heeft een bloeiende
bouwnijverheid en industrie. Nieuwe
ambachten bloeien op. De Achterhoeker is
trots op bestaande bedrijven, sommige met
een behoorlijke traditie, en doet er alles aan
om hen te behouden voor de regio. Het
accepteren van bedrijvigheid in het
buitengebied en op andere (herbestemde)
locaties haalde de rem van de economische
ontwikkeling van de regio. Niet alleen voor
agrarisch ondernemen, maar ook voor
toerisme en kleinschalige arbeid, zoals
ZZP’ers en de creatieve sector. De
diversiteit aan werkaanbod - op elk niveau
- werkt als een magneet op jongeren en
anderen die graag in de Achterhoek willen
wonen. De bureaucratische rompslomp is
duidelijk minder geworden. Het is voor
starters eenvoudiger om te beginnen, onder
andere door lagere kosten voor
vergunningen. Doordat het ondernemen
makkelijker is gemaakt ontstaan er veel
nieuwe bedrijven, die ook nog eens door de
gezetelde worden begeleid en ondersteund.
De bereikbaarheid van de regio was een
belangrijk aandachtspunt (Twenteroute,
doortrekken A15, openbaar vervoer,
maatwerkoplossingen voor mobiliteit). De
digitale bereikbaarheid was ook een
speerpunt: er is overal razendsnel internet
gerealiseerd en is de Achterhoek hard op
weg om voorop te lopen in mobiele
communicatie.

www.achterhoek2020.nl
Diversiteit
Er is veel diversiteit in hoe je kunt wonen in
de Achterhoek. Er is structureel een
experimenteerbudget. Bewoners maken het
beleid, jong, oud, creatief, betrokken,
verantwoord. Bestemmingsplannen geven
ruimte aan ontwikkeling, remmen deze niet.
de Achterhoek is weg van de
telraamdiscussie. De Achterhoek kijk ook
naar oplossingen aan de andere kant van de
grens Denken op lange termijn:
noodzakelijk! Bewaren van het cultureel
erfgoed is daar ook onderdeel van.
Belangrijk is, om goed samen in de
Achterhoek te wonen. Maakt niet uit of je
daar geboren bent of niet. Of zo als toen
iemand zei “als we de kinderen toch niet
meer zelf maken”. Iedereen die aan goed
samen wonen in de Achterhoek bij wil en
kan dragen is welkom. Zo geeft opnemen
van vluchtelingen meer kleur en kansen aan
de regio. Samen zorgen de Achterhoekers
voor behoud van goede initiatieven in de
regio.
Er is duidelijk meer extraverte trots te zien.
Verhalen worden doorvertelt, nuchter, down
to earth. Daarom zijn de Achterhoekers trots
op hun Achterhoek.
“En bovenop al deze vooruitgang kunnen
we nog een succes toevoegen aan deze
mooie opsomming. De Graafschap is
landskampioen!”

Bij de bedrijvigheid wordt naar grote
ondernemingen gekeken en tegelijkertijd is
er aandacht voor kleinschaligheid,
duurzaamheid en kwaliteit. De Achterhoek
is en blijft - na Eindhoven - de regio met het
hoogste aantal octrooiaanvragen. En de
grens met Duitsland vervaagt steeds meer,
ook voor werk en ontwikkeling.

Deze woondroom is het
resultaat van de
bijeenkomst Samen Goed
Wonen op 11 november
2015 in de Heideschool
Halle.
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