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Ouderen en langer zelfstandig wonen
Nederland is aan het vergrijzen. Mede om de toenemende zorgkosten het hoofd te bieden zet het beleid in op
extramuralisering en het scheiden van wonen en zorg. Daarnaast geven senioren zelf aan dat zij graag zo lang
mogelijk zelfstandig wonen. In de toekomst zullen meer ouderen dus langer zelfstandig blijven wonen. In
hoeverre zijn deze ontwikkelingen wenselijk en mogelijk? Is de samenleving al voorbereid op ouderen met een
hulpbehoefte die thuis wonen? Zijn we in staat om op een goede, verantwoorde wijze het oudere deel van onze
bevolking zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen? Welke rol spelen de woningmarkt, de (thuis)zorgmarkt en
de consumentenmarkt? En wat gebeurt er al in de praktijk?
De Nederlandse Vereniging voor Demografie organiseert op woensdag 26 oktober 2016 het seminar ‘Ouderen en
langer zelfstandig wonen’, waar op basis van kennis, visie en praktijkvoorbeelden een zo’n goed mogelijk beeld
wordt geschetst van de huidige status rondom het langer zelfstandig wonen van ouderen.
In het eerste blok zullen Cretien van Campen en Maaike den Draak van het Sociaal en Cultureel Planbureau inzicht
geven in ontwikkelingen omtrent langer thuis wonen van ouderen en kenmerken van ouderen die zelfstandig
wonen of in instellingen. Vervolgens wordt de stand van zaken en toekomstverwachting rondom ouderen en
zelfstandig wonen en zorg gepresenteerd. Eerst zal Frank van Dam (Planbureau voor de Leefomgeving) spreken
over ouderen en de woningmarkt. Daarna zal Paul Reijn (Senior Care & Cure Infrastructure) de verwachte
ontwikkelingen op het gebied van ouderen en (extramurale) zorgvraag belichten. Zijn de woning- en zorgmarkt
klaar voor de ouderen? En zijn ouderen klaar voor eventuele veranderingen in de woning- en zorgmarkt?
In het tweede blok staat visie centraal: Atie Schipaanboord (ANBO) gaat in op de vraag of het langer zelfstandig
wonen van ouderen wenselijk en mogelijk is. Zij zal dit doen vanuit het perspectief van de ouderen zelf. Erwin
Winkel (ING) gaat in op de veranderende behoefte van senioren richting wonen en diensten en welke impact dat
heeft op de nieuwe ouderen en (bestaande) marktpartijen.
In het laatste blok wordt ingegaan op de praktijk. Martin Bleijenburg (deltaWonen/WWZ038) vertelt over het
programma WWZ038 in de gemeente Zwolle. Hoe verlopen de samenwerking en afstemming tussen de gemeente
en de betrokken partijen? Wat zijn de mogelijkheden en wat de uitdagingen/knelpunten? Tot slot zal Annette
Duivenvoorden (Platform31) voorbeelden uit de praktijk geven van nieuwe woonvormen waar langer zelfstandig
wonen al daadwerkelijk in de praktijk is gebracht. Welke woonvormen zijn er en hoe zijn deze tot stand gekomen?
Wat zijn succesfactoren en wat faalfactoren?

Programma
9.30

Registratie en koffie/thee

10.00 Opening seminar door dagvoorzitter Jan Latten (Centraal Bureau voor de Statistiek)
Kennis: de stand van zaken en de toekomstverwachting
10.10 Cretien van Campen & Maaike den Draak (Sociaal en Cultureel Planbureau) - Trends en
ontwikkelingen
10.45 Frank van Dam (Planbureau voor de Leefomgeving) - Langer zelfstandig: gevolgen voor de
woningmarkt, opgaven voor woningvoorraad en woonomgeving
11.20 Koffie/thee
11.40 Paul Reijn (Senior Care & Cure Infrastructure) - De opgave voor ouderen en langdurige zorg:
kwantiteit én kwaliteit
12.15 Discussie met voorgaande sprekers onder leiding van de dagvoorzitter
12.35 Lunch
Visie: In hoeverre is langer zelfstandig wonen wenselijk en mogelijk?
13.30 Atie Schipaanboord (ANBO) - Perspectief van ouderen zelf
14.05 Erwin Winkel (ING) - De shift richting wonen en diensten en de impact hiervan op
marktpartijen
14.40 Discussie met voorgaande sprekers onder leiding van de dagvoorzitter
15.00 Koffie/thee
Voorbeelden uit de praktijk
15.20 Martin Bleijenburg (deltaWonen/WWZ038) - Regie op wonen en zorg
15.55 Annette Duivenvoorden (Platform31) - Langer zelfstandig wonen in de praktijk
16.30 Discussie met voorgaande sprekers onder leiding van de dagvoorzitter
16.50 Borrel

Locatie:
Centraal Bureau voor de Statistiek
Henri Faasdreef 312
2492 JP Den Haag
Toegang:
Gratis
Doelgroep: bestuurders en medewerkers van:
 Universiteiten/Kennisinstituten/Planbureaus
 Onderzoek- en adviesbureaus
 Gemeenten, Rijksoverheid
 Zorgorganisaties
 Woningcorporaties
 Bedrijfsleven
 Belangenorganisaties
Aanmelden:
Om u aan te melden voor het seminar kunt u mailen naar Jeannette van der Aar: aar@nidi.nl. Vermeld
hierbij a.u.b. uw naam, functie, organisatie en sector waarin u werkzaam bent. Aanmelden is mogelijk
tot en met vrijdag 21 oktober 2016.
Lid worden van de NVD?
Kijk dan op nvdemografie.nl/lidmaatschap

Via sociale media op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de demografie in Nederland?
Word dan lid van de groep Dutch Demography

