
Impressie van de bijeenkomst op 27 november 2015 in Westerbork  
over ‘Langer zelfstandig wonen’ en ‘Toegankelijkheid’. 

 
 Gastspreker: Marnix Norder (foto onder), voorzitter van het door het kabinet ingestelde 

Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen 

 Opening en sluiting door Jacob Bruintjes, voorzitter van PvdA Drenthe 

 Gespreksleider: Herman Beerda 

 Georganiseerd voor PvdA-leden uit Drenthe 

 

 

‘Langer zelfstandig wonen”  
door Marnix Norder 

 

Omwenteling 
Twee generaties geleden was het niet 
ongebruikelijk om als gezonde oudere 
naar het verzorgingshuis te verhuizen. 
De laatste decennia is daar verandering 
in gekomen: iedereen wil langer thuis 
blijven wonen, ook als de gezondheid 
achteruit gaat. 
Er is een ook een andere ontwikkeling 
gaande. Vroeger werd een man of vrouw 
aan wie zorg werd verleend, als patiënt 
beschouwd. Tegenwoordig willen we 
hem of haar meer zien als burger. 
Dit zijn omwentelingen waar ons 
systeem nog niet goed op voorbereid is.  

 
Eerst de mens, dan pas het vraagstuk 
Blijf denken vanuit de mensen en hun 
omgeving! 
 

Er zijn veel verschillende groepen mensen, waarvoor het streven naar langer zelfstandig 
wonen geldt. Al die groepen hebben een eigen benadering nodig, met elk ook een eigen 
oplossing. 
Die groepen zijn onder meer: ouderen, langdurig zieken, verstandelijk gehandicapten, 
lichamelijk gehandicapten, ggz-clienten, alleenstaanden, mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel, ex-gedetineerden, ex-tbs-ers, verslaafden.  
Dat zijn méér groepen dan waar in discussies mee rekening wordt gehouden. 
Globaal genomen zal – bij ongewijzigd beleid – het aantal beschikbare woningen niet of 
nauwelijks veranderen, maar de omvang van de doelgroepen zal stijgen. 
 
Tip: Vraag B&W een overzicht te geven van de verwachte omvang van elk van deze groepen 
en vraag B&W welke conclusies zij daaruit trekken.   
 
Hulp voor deze mensen 
Als mensen langer zelfstandig zijn, moeten zij ook langer zelf keuzes maken. Als gemeente 
kun je ze daarbij onder meer helpen door: 

 de websites zó in te richten dat mensen zelf gemakkelijk alle benodigde informatie kunnen 
vinden; veel gemeentelijke websites zijn slecht tot zeer slecht: zij verwijzen bijv. voor 
nadere informatie naar een ambtenaar; 

 laat ervaringsdeskundigen de vragen uit de praktijk formuleren, dan kan de gemeente de 
antwoorden daarop op de website zetten; grote kans dat de antwoorden relevant zijn 



 de gemeente moet de mantelzorgers zó ondersteunen, dat zij de gewenste keuzes (zo 
veel als reëel is) ook daadwerkelijk kunnen maken. 

 
Tip: Breng deze aspecten in de raad aan de orde. 
 
De provincie kan op haar beurt de raden helpen, door te zorgen dat de uitwisseling van 
ideeën en oplossingen tussen Drentse gemeenten gefaciliteerd wordt. 
 
M.b.t. de gebouwen 
1. Een groot deel van de woningen moet aangepast worden. Corporaties moeten leren te 

denken aan aanpassing van een heel complex in één keer; incidentele aanpassingen zijn 
(op langere termijn gezien) minder efficiënt. 
Als het geld schaars is, kunnen corporaties beter in veel huizen kleinere aanpassingen 
doen  dan in een beperkt aantal huizen grootscheepse aanpassingen. 

2. Voor aanpassingen van koophuizen, waarvan de eigenaren een klein pensioen hebben, 
wordt op 9 november a.s. de ‘blijverslening’ gepresenteerd. De aanpassingen kunnen de 
woningen levensbestendiger maken. De gemeente verstrekt de lening. De eigen woning 
is daarbij het onderpand. De PvdA kan er in de raad om vragen. 

3. Faciliteer als gemeente en provincie initiatieven voor en experimenten met nieuwe 
woonvormen. Denk bijv. aan het hofjescomplex in een moderne vorm. 

4. Als een intramurale instelling sluit verdwijnen ook alle nevenactiviteiten, waar de mensen 
uit de buurt gebruik van maken. Gebruik daarom een leegkomend verzorgingshuis om er 
bijv. een huisartsenpost, kapper, kantoor van een thuiszorginstelling, fysiotherapeut in te 
vestigen. De gemeente kan het vastgoed helpen transformeren. 

5. Gemeenten zijn sinds de recente wijziging van de Woningwet op het gebied van 
huisvesting weer “de baas geworden”. De gemeenten kunnen hun invloed doen gelden 
via de woonvisie, dat kan redelijk snel bij een gedeeltelijke herziening. 
(Lees in dit verband ook het verslag van de bijeenkomst van 26 oktober jl. over de 
invoering van de herziene Woningwet.) 

 
Grootste probleem: de eenzaamheid 
Nu steeds meer ouderen en mensen met een beperking zelfstandig blijven wonen in plaats 
van te verhuizen naar een verzorgingshuis of een andere instelling, begint eenzaamheid een 
steeds groter probleem te worden. We moeten er alles aan doen om het leefbaar te houden, 
want anders wordt het zelfstandig wonen een gevangenis. 
 
Lange adem 

De stelselwijziging vergt vele jaren, voordat het systeem is aangepast aan de veranderde 
ideeën. “We zijn er nog lang niet”.  
 

 
 

Actiepunten ‘Langer zelfstandig wonen’ 
 

Na een aantal suggesties voor aanpassing van de 
concept-actiepunten gingen de aanwezigen akkoord 
met de actiepunten. 

 
Toegankelijkheid voor ouderen en mensen met 

een beperking 
 

Gerrit Hidding uit Emmen zou een inleiding verzorgen 
over de mate van toegankelijkheid van gebouwen en 
openbare ruimte in Drenthe. Door onvoorziene 
omstandigheden was hij echter verhinderd. In de loop 
van komend jaar zal hij alsnog de gelegenheid krijgen 
zijn inleiding te houden.. Albert Huizing nam nu dit 

http://lnq.me/TnXKEq


Herman Beerda onderdeel waar. 
 
Er werd verder een korte toelichting gegeven op de 
wijziging die de komende ratificering van het VN-‘Verdrag 
voor de rechten van mensen met een handicap’ met zich 
mee zal brengen. Het verdrag verplicht tot redelijker te 
geven hulp of aan te brengen aanpassingen in een 
concreet geval. Het verdrag verplicht dus niet tot 
preventief handelen.  
Een groot deel van de wijziging die het verdrag met zich 
mee brengt zal op lokaal niveau plaats vinden. Dat 
betekent dat de gemeente daar een grote rol in zal 
krijgen. 
(Meer over het VN-verdrag is binnenkort te lezen in een 
aparte notitie.)  

Foto rechts: Albert Huizing  
 
Tip: betrek ervaringsdeskundigen zo veel en zo vroeg mogelijk bij geplande activiteiten; zij 
weten als geen ander waar mensen met een beperking door worden belemmerd. 
 
 

 

Actiepunten ‘Toegankelijkheid’ 
 

De aanwezigen gingen akkoord met de actiepunten. 
 
 

Afsluiting 
 

Jacob Bruintjes (foto links) sprak van een goede 
bijeenkomst met een grote opkomst. Op één na alle 
afdelingen en/of raadsfracties van de PvdA in Drenthe 
waren vertegenwoordigd.  
Hij dankte gespreksleider Herman Beerda en de 
organisatoren van de bijeenkomst.  
Eerder op de avond had hij Marnix Norder – die de 
bijeenkomst eerder had verlaten vanwege zijn lange 
terugreis naar Den Haag – bedankt voor zijn bijdrage. 

 
 
 
9 november 2015 
LC 

http://lnq.me/NDnXKK

