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Inleiding 

Zaanstad heeft, net als andere gemeenten in Nederland, te maken met een forse vergrijzing. Begin 2019 zijn er in geheel Zaanstad in totaal 28.221 inwoners van 65 jaar en ouder. Naar verwachting stijgt dit aantal tot tegen de 38.500 in het jaar 2040. Dat betekent dat het aandeel 65-plussers in de bevolking stijgt van 18% nu naar bijna 23% in 2040. Het aantal 75-plus inwoners stijgt van 11.000 in 2018 naar 18.500 in 2040.   Vanuit de behoeften van de oudere inwoners is bekeken wat er de komende jaren nodig is. Dat is verwoord in vijf ambities, in de door de gemeenteraad begin 2017 vastgestelde “Strategische agenda ouder worden in Zaanstad”, namelijk:  a. dat mensen zoveel mogelijk in de eigen wijk kunnen blijven als zij ouder worden; b. dat er passende woningen en woonvormen zijn voor de ouderen van nu en van de toekomst; c. dat ouderen blijven meedoen en onderdeel zijn van vitale netwerken; d. dat mensen ouder kunnen worden in een veilige en toegankelijke omgeving met goede voorzieningen in de buurt; e. dat er een gevarieerd zorg- en dienstenaanbod voor ouderen in de wijk is en een goede spreiding van gecombineerde woonzorgvormen in Zaanstad.  Sinds de vaststelling is de gemeente Zaanstad samen met haar partners en de ouderen zelf op stedelijk en op wijkniveau aan de slag gegaan met het aanjagen van de acties die bijdragen aan de realisatie van deze ambities.   In deze tweede voortgangsrapportage worden de inspanningen en resultaten van 2019 door het stedelijk aanjaagteam inzichtelijk gemaakt.  In deze voortgangsrapportage wordt ingegaan op: 1. De organisatie, aanpak en samenwerking  2. Verslag van inspanningen en resultaten t.a.v. de ambities in 2019 3. Reflectie op de aanpak 4. Vervolg in 2020 
 
 
  



 

 

1 De organisatie, aanpak en samenwerking in 2019 
 
1.1 Stedelijk aanjaagteam 

Uit de samenwerkende partners en ouderenvertegenwoordigers die betrokken waren bij de totstandkoming van de strategische agenda is een stedelijk aanjaagteam ontstaan dat de voortgang van de uitvoering van de acties uit de agenda aanjaagt, faciliteert, stimuleert en volgt. Het aanjaagteam bestaat uit de volgende deelnemers:  Pennemes/Mennistenerf combinatie, De Zorgcirkel, Evean, Parteon en Rochdale namens de Zaanse woningcorporaties, Zorgverzekeraar Zilveren Kruis, Huisartsenzorg Zaanstreek/Waterland, een ouderenvertegenwoordiger, sociale wijkteams en Gemeente Zaanstad.  
1.2 Netwerk rond de strategische agenda ouder worden 

Het stedelijk aanjaagteam kan steunen op een uitgebreid netwerk van vertegenwoordigers van verschillende organisaties en cliënten- en ouderengroepen. Dit netwerk wordt betrokken bij de realisatie van de strategische agenda door hen te informeren over de voortgang, te betrekken bij deelprojecten en bijeenkomsten en bij de prioritering. Ook komen er zeer veel initiatieven uit het netwerk zelf tot stand waar het stedelijk aanjaagteam bij kan aanhaken of kan ondersteunen en verder brengen.  

  



 

 

1.3 Prioriteren  

In de agenda zijn diverse acties opgenomen. Het is een veelomvattende agenda; de kunst is om scherp te blijven focussen en prioriteren. Niet alles kan tegelijk.   In 2019 werd door de samenwerkende partners gewerkt aan een twaalftal resultaten, waarvan in de bijeenkomst op 18 december 2018 met raadsleden en het netwerk duidelijk een vijftal prioriteiten naar voren zijn gekomen.  Het stedelijk aanjaagteam heeft de prioriteiten aangescherpt met een omschrijving van de kritische succesfactoren voor 2019.  
Thema: Passende woningen en woonvormen voor de ouderen van nu en in de toekomst  1. Inbreng van woningen en woon(zorg)vormen voor senioren in nieuwbouwplannen  Aan ontwikkelaars en woningcorporaties wordt op locaties die geschikt zijn voor senioren de opdracht meegegeven om woningen en complexen voor senioren te realiseren. Concreet worden in 2019 1 à 2 plannen voorbereid, bijvoorbeeld in de vorm van een Knarrenhof en een Thuishuis. Dit komt tegemoet aan de wens van de achterban om vooral te zorgen voor diversiteit in woonvormen, zodat er voor ieder wat wils is. Ook wordt gekeken waar het mogelijk is om bijvoorbeeld wonen voor jongeren en ouderen te mengen.  2. Bestaande woonzorgcomplexen met ruimte voor ontmoeting aanpassen, behouden en versterken Met de woningcorporaties selecteren we in 2019 twee bestaande woon(zorg)complexen waar veel senioren wonen om deze toegankelijker te maken en te versterken bijvoorbeeld door ontmoetingsruimte te creëren. Hiernaast wordt in 2019 gewerkt aan de planvorming van Festina Lente in Assendelft.  Dit verzorgingshuis is verouderd en moet herontwikkeld worden.   3. Ouderen ervaren belemmeringen om te verhuizen: hoe kan de doorstroming worden bevorderd? In 2019 wordt gewerkt aan een nadere analyse van de belemmeringen onder senioren om te verhuizen. Doorstroombevorderende verhuisregelingen zoals in de gemeente Amsterdam (van Groot naar Beter) en in gemeente Haarlem worden onderzocht. Er volgt een advies uit voor een Zaanse aanpak t.b.v. besluitvorming door de woningcorporaties en de gemeente. Tip vanuit de achterban: kijk eens of oudere buren tegelijk willen verhuizen. 
 Thema: Ouderen doen mee en zijn onderdeel van vitale netwerken in de wijk 4. Aanpak één tegen eenzaamheid 2019  In 2019 wordt een bijeenkomst georganiseerd om een lokale alliantie één tegen eenzaamheid op te zetten in het kader van het landelijke actieplan één tegen eenzaamheid van het  ministerie van VWS. Met deze lokale alliantie worden een aantal zaken onderzocht zoals  -  hoe eenzaamheid kan worden voorkomen door middel van sport, cultuur en behoud van kerkelijke netwerken.  - de haalbaarheid en wenselijkheid van huisbezoeken onder 75-plussers. - de invoering van een meldpunt eenzaamheid, zoals in gemeente Rotterdam.  5. In iedere wijk behoefte aan ontmoetingsruimte In 2019 komt er een advies met financierings- en verbindingsmogelijkheden met andere maatschappelijke partners en met bewoners om ontmoetingsruimtes te realiseren. Tips vanuit de achterban: denk ook aan amateurkunst-oefenruimtes en combineer met een klein winkeltje bemand door vrijwilligers (zoals Amandelbloesem).  Daarnaast wordt in 2019 de beschikbare capaciteit bij de samenwerkende partners ingezet op de onderstaande inspanningen.  



 

 

Thema: Mensen kunnen ouder worden in een veilige en toegankelijke omgeving met goede 
voorzieningen in de buurt 6. Vervoersmogelijkheden sluiten aan bij behoefte van ouderen In 2019 vindt een onderzoek plaats naar de mogelijkheid om het aanvullend openbaar vervoer beter te laten aansluiten op de behoefte van ouderen (mobiliteit op maat). Hier volgt een advies uit. Er wordt daarnaast specifiek in Westzaan onderzocht wat het vervoersprobleem onder ouderen inhoudt en vergt aan oplossingsrichtingen.  7. De openbare ruimte is zo goed mogelijk toegankelijk voor ouderen Specifieke knelpunten die uit de wijkanalyses naar voren komen worden zo mogelijk naar voren gehaald in het meerjareninvesteringsprogramma. Bij herinrichtingsprojecten en nieuwbouwprojecten waar veel senioren wonen of komen te wonen wordt rekening gehouden met ouderen door te letten op toegankelijkheid, behoefte aan verblijfplekken en hittebestendige routes.  
Thema: Een gevarieerd zorg- en dienstenaanbod voor ouderen in de wijk en een goede 
spreiding van woonzorgvormen in Zaanstad 8. Pilot voorstel voor dementievriendelijke buurt of wijk ontwikkelen Samen met in de Zaanstad actieve ketenpartners rond dementie onderzoeken we de mogelijkheid voor het dementievriendelijk maken van de gemeente. Hierover wordt een advies opgesteld.  9. Samenwerkingspilot rond mantelzorgers in de wijk Westerkoog In 2018 is in de wijk Westerkoog een pilot opgestart waarin huisartsen, wijkverpleging, sociaal wijkteam, thuiszorg en vrijwillige mantelzorgondersteuners samenwerken om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. In 2019 loopt de pilot af en worden de geleerde lessen gedeeld.  10. Valpreventie activiteiten in kaart brengen en mogelijkheid/noodzaak tot intensivering nader onderzoeken   In o.m. gemeente Breda  wordt extra geïnvesteerd in valpreventie. We onderzoeken of uitbreiding in Zaanstad noodzakelijk en ook mogelijk is. We zoeken daarbij de samenwerking op met partners die zich al bezighouden met valpreventie.  
Thema: Voorlichting en informatie 11. Voorlichting over het voorbereiden op het langer zelfstandig thuiswonen De voorlichting aan ouderen die in 2018 is gestart onder meer door de opzet van de website www.langerthuiswonen.zaanstad.nl en diverse informatiefolders wordt  in 2019 voortgezet. De website wordt geoptimaliseerd en er vindt voorlichting plaats aan ouderen over wat er in de stad gebeurt voor en door ouderen. Er worden in 4 wijken wijkgesprekken met ouderen georganiseerd om het te hebben over hoe je je kunt voorbereiden op het ouder worden.  
Thema: algemeen 12. Wijkanalyses in 4 wijkgebieden In 2019 worden voor de 4 sociale wijkteamgebieden Nieuw West, Westerkoog en Rooswijk, Wormerveer, Zaandam-West-Oude Haven en Zaandam- Zuid wijkanalyses georganiseerd. De wijkanalyses worden anders van opzet: meer gericht op het ontwikkelen van toekomstscenario’s dan op het ophalen van speerpunten.   
1.4 Stedelijke aanpak en wijkgerichte aanpak naast elkaar 

De gemeente en haar partners hebben een stedelijke agenda maar realiseren zich ook dat ieder dorp en iedere wijk een eigen gezicht heeft. Hoewel de genoemde thema’s in alle wijken en dorpen spelen is de invulling daarvan per wijk verschillend en zijn er ook andere inspanningen nodig om de vraagstukken op te lossen. Daarom wordt er gewerkt aan de hand van wijkanalyses en worden er per wijkgebied bewonersbijeenkomsten georganiseerd om het met de bewoners te hebben over het ouder worden in hun wijk.   



 

 

1.5 Samen met ouderen 

De ouderen zelf zijn een belangrijke samenwerkingspartner in het najagen van de ambities uit de strategische agenda. De vertegenwoordiging van ouderen is goed geregeld in het stedelijk aanjaagteam, in de klankbordgroep en ook in de organisatie rond de wijkanalyses. Ook stemt de gemeente minimaal twee keer per jaar af met het Burgerplatform Zaanstad over de voortgang van de uitvoering van de strategische agenda en worden er wijkgesprekken en stadsgesprekken gevoerd over langer zelfstandig wonen.    
2 Inspanningen en resultaten ambities 2019 
Thema: Passende woningen en woonvormen voor de ouderen van nu en in de toekomst   Prioriteit 1: Inbreng van woningen en woon(zorg)vormen voor senioren in nieuwbouwplannen   Waar streven we naar in 2019? Aan ontwikkelaars en woningcorporaties wordt op locaties die geschikt zijn voor senioren de opdracht meegegeven om woningen en complexen voor senioren te realiseren. Concreet worden in 2019 1 à 2 plannen voorbereid, bijvoorbeeld in de vorm van een Knarrenhof en een Thuishuis. Dit komt tegemoet aan de wens van de achterban om vooral te zorgen voor diversiteit in woonvormen, zodat er voor ieder wat wils is. Ook wordt gekeken waar het mogelijk is om bijvoorbeeld wonen voor jongeren en ouderen te mengen of ruimte te bieden aan initiatieven van groepen ouderen (bijvoorbeeld met een migratie achtergrond) die samen een woonvorm willen realiseren.  In 2019 is  ingezet op het aanjagen van de woningbouwproductie van nieuwbouwwoningen en woonzorgvormen voor ouderen in de gebiedsontwikkeling die de komende 10 jaar in Zaanstad plaatsvindt.   De Zaanse opgave voor woningen en woonzorgvormen voor senioren is vastgelegd in de uitvoeringsagenda wonen 2019- 2024.    De opgave in de uitvoeringsagenda vormt de basis voor de invulling van de woningbouwprogrammering in de gebiedsontwikkeling en in de plannen van de Zaanse woningcorporaties.   Tussen de gemeente, de Zaanse woningcorporaties en de huurdersorganisaties zijn voor de periode 2020-2024 afspraken gemaakt over de realisatie van  nieuwbouwwoningen, het bevorderen van doorstroom onder ouderen en het levensloopbestendig maken van bestaande wooncomplexen waar veel ouderen wonen.   Voor de MAAK gebiedsontwikkeling is een voorstel gemaakt waarin per gebied de nieuwbouwopgaven voor de senioren en zorgbehoevende ouderen concreet zijn vertaald in aantallen en opgave per gebied. Daarbij is de inzet dat de woonvormen goed gespreid worden over Zaanstad, zodat ouderen mogelijk oud kunnen worden in hun eigen wijk. Ook zijn kansrijke locaties benoemd, waarbij rekening is gehouden met de nabijheid van voorzieningen, de mate van vergrijzing en het tekort aan geschikte woonvormen in het gebied. Deze specifieke opgaven worden in de MAAK gebiedsontwikkelingen zoveel mogelijk ingebracht in de overeenkomsten met ontwikkelende partijen. Overigens wordt dit op deze manier ook gedaan voor huisvestingsopgaven voor andere specifieke doelgroepen (waaronder voor jongeren, woonvormen voor mensen met een beperking) die ook zijn benoemd in de uitvoeringsagenda wonen. 



 

 

 Tabel Woonvormen opgenomen in nieuwbouwplannen 
  Al opgenomen in 

plancapaciteit Noord Midden Centrum Zuid Totaal 
Opgaven 2020-2030 
2600 levensloopbestendige 
woningen 3234 Geen verdere programmering nodig 3234 
500 (Geclusterde) 
woonvormen voor 
zelfstandig wonende 
senioren (hofjes e.d.)  

200 (onder meer  Burano, Pauwenven)  75 75 50 100 500 

600 Intensieve 
zorgplekken/verpleeghuis 
ouderen 

0 150 150 150 150 600 

    Concreet is in 2019 gewerkt aan de planvorming van de volgende woningbouwplannen voor senioren: 
• Parteon onderzoekt samen met bewoners in Assendelft die hebben laten weten open te staan voor verhuizing de mogelijkheid voor een hofje voor senioren op de locatie Smeeke Ven in Assendelft. Begin 2020 wordt duidelijk of dit haalbaar is. 
• In het centrumgebied van Saendelft onderzoekt Eigen Haard of een deel van de geplande appartementen specifiek voor ouderen gerealiseerd kunnen worden. 
• Aan de Tamboerijnhof in Zaandijk wordt door een ontwikkelaar gewerkt aan een appartementencomplex dat geschikt is voor ouderen. 
• In Westzaan worden particuliere eigenaren door de gemeente ondersteund bij een onderzoek naar de mogelijkheid om een aantal zorgappartementen op hun grond te realiseren, omdat er een grote behoefte is aan aanvullende woonvormen voor senioren in Westzaan. Het betreft een pilot om te zien of daarmee een versnelling in de planvorming gerealiseerd kan worden.    In 2019 is het plan wonen in Fortuin in Krommenie opgeleverd. Dit plan bevat 11 levensloopbestendige koopappartementen voor senioren. Het plan is in samenspraak met de buurt tot stand gekomen.         Begin november 2019 is de bouw van Burano van start gegaan, een complex aan de westkant van Zaandam met 144 vrije sectorhuurappartementen speciaal bedoeld voor senioren met zorg en ondersteunende diensten in het gebouw.     



 

 

Er zijn diverse appartementencomplexen in verkoop of in aanbouw, met gelijkvloerse woningen die geschikt zijn voor senioren (o.a. De Makelaar, De Industrieel en Gouwpark in Zaandam).   De vergunning is verleend voor de derde fase van de Amandelbloesem in Wormerveer (40 sociale huurappartementen voor senioren).  Knarrenhof In 2019 zijn verkennende gesprekken gevoerd om te kijken of de gemeente Zaanstad de initiatiefnemende inwoners en de betrokken Stichting Knarrenhof kan bemiddelen naar een locatie. Als zoekgebied wordt ingezet op Zaanstad-Noord. Zaanstad hanteert een makelaarsfunctie rond dergelijke bewonersinitiatieven en wijst de betrokkenen op mogelijke kansrijke locaties of partijen waarbij aangesloten kan worden. Tot op heden is er nog geen plek gevonden. Complicerende factoren zijn: 
• Dat de gemeente weinig eigen grond heeft en dat de kleine locaties (bijv. voormalige schoollocaties) die geschikt zouden zijn voor een dergelijke woonvorm ook geschikt zijn voor andere doelgroepen of maatschappelijke doeleinden. Veel locaties zijn in het kader van de visie op de bredere gebiedsontwikkeling nog in onderzoek voor mogelijke andere invulling. 
• Dat grote gebieden worden ontwikkeld door grote ontwikkelende partijen. De gemeente verwijst bewonersinitiatieven dan door naar deze ontwikkelende partijen. 
• Er veel andere ontwikkelaars en initiatieven zijn die in aanmerking willen komen voor een locatie.  
• Grond van de gemeente verkocht wordt via een aanbesteding, waar Knarrenhof niet aan meedoet.  Ondertussen worden er wel ook door andere partijen beschutte woonvormen bijvoorbeeld in de vorm van hofjes opgezet voor ouderen. De initiatiefnemende bewoners worden actief op deze plannen gewezen.   Onderzoek naar een Thuishuis Rondom het concept van een Thuishuis zijn diverse verkennende gesprekken gevoerd in 2019, ook is een werkbezoek georganiseerd naar het Thuishuis in Woerden door gemeente en samenwerkende partners.  De uitkomst van de gesprekken is dat het Thuishuis concept in de door de initiatiefnemer gewenste vorm niet haalbaar is omdat dit concept structurele financiering van eenzaamheidsbestrijding in de wijk vraagt, waarvoor in de Zaanse opzet de middelen al belegd zijn bij het sociaal wijkteam. Wel zal er in Wormerveer (waar een Thuishuis beoogd was door de initiatiefnemer Thuis in Welzijn) een vervolggesprek georganiseerd worden om de behoefte aan een woonvorm geïnspireerd op dit concept nader te onderzoeken, een zogenaamd Thuishuis 2.0. Thuis in Welzijn heeft toegezegd daarbij te willen adviseren. Voor de organisatie van dit gesprek wordt aangesloten bij het innovatieprogramma Langer thuis een inclusieve wijk dat in Wormerveer loopt.    Prioriteit 2: Bestaande woonzorgcomplexen met ruimte voor ontmoeting aanpassen, behouden en versterken  Waar streven we naar in 2019? Met de woningcorporaties selecteren we in 2019 twee bestaande woon(zorg)complexen waar veel senioren wonen om deze toegankelijker te maken en te versterken bijvoorbeeld door ontmoetingsruimte te creëren. Hiernaast wordt in 2019 gewerkt aan de planvorming van Festina Lente in Assendelft.  Dit verzorgingshuis is verouderd en moet herontwikkeld worden.   Aanpassen toegankelijkheid bestaande complexen In 2019 hebben de gemeente en corporaties plannen gemaakt om gezamenlijk te investeren in het toegankelijk maken van complexen waar veel ouderen wonen. Eind 2019 staat gepland dat Parteon met aanvullende financiering vanuit de gemeente op de algemene deuren in seniorencomplex Langeweide elektrische deurdrangers plaatst. Dit complex bevat 90 woningen die daarmee beter toegankelijk worden gemaakt. ZVH heeft in 2019 één van de kleurenflats aan de Vermiljoenweg aangepast: de entree is afgesloten en voorzien van een intercom, er zijn scootmobielopstelplaatsen gerealiseerd vlak naast de lift en de galerijen zijn opgehoogd t.b.v. betere toegankelijkheid. Verder koken de bewoners allemaal op inductie, het gas is ook uit de woningen verwijderd.  Hiermee zijn 154 woningen toegankelijk gemaakt. In totaal zijn in de sociale huurwoningvoorraad in 2019 244 woningen beter bereikbaar geworden. Begin 2020 worden nog 2 complexen van Parteon 



 

 

aangepakt met een gezamenlijke investering door gemeente en Parteon. Het betreft de locaties Jan Slothuis en Zaanstroom, beide in Wormerveer. Op beide locaties wordt een scootmobielstalling gerealiseerd en bij het Jan Slothuis worden ook nog elektrische deurdrangers geplaatst.  Er is een enquête gehouden over de tevredenheid van de bewoners in de complexen die in 2018 zijn aangepast onder meer in het complex de Schildershoek van Woonzorg Nederland en van 2 particuliere complexen. De uitkomsten daarvan zijn positief en nodigen uit om in de toekomst de aanpassingen in nauwe samenwerking met de bewoners te bepalen. In 2019 is naar aanleiding van deze uitkomsten een meerjarig voorstel opgesteld om een subsidieregeling in te stellen voor de komende jaren om gezamenlijk te investeren in complexen waar veel ouderen wonen en die gunstig gelegen zijn t.o.v. voorzieningen en daardoor interessant om in te investeren. Dit voorstel wordt ingebracht bij de kadernota begin 2020. Ook wordt onderzocht of er aanvullende middelen vanuit bijvoorbeeld de provincie kunnen worden aangevraagd. Ondertussen zijn er nog wel plannen voor 2020 in de maak, dan zijn er nog voldoende middelen beschikbaar.  
Festina Lente In april hebben Woonzorg Nederland en Parteon in Assendelft een gesprek georganiseerd over wat er nodig is op het gebied van wonen, zorg en welzijn om gelukkig oud te worden in Assendelft Zuid. Dit met het oog op de noodzaak tot herontwikkeling van Festina Lente en daarbij ook eventueel te kijken naar de mogelijkheden in het bezit van Parteon. Uiteindelijk is naar aanleiding van deze bijeenkomst en een nader onderzoek van Parteon besloten dat de herontwikkeling zich beperkt tot het bezit van Woonzorg Nederland maar Parteon wil wel meedenken in de huisvesting van activiteiten en voorzieningen in haar omliggende bezit. Woonzorg Nederland buigt zich de komende tijd weer verder over de toekomstige invulling en opzet van Festina Lente, samen met Evean, de zorgverlener in het huidige complex.    Prioriteit 3: Ouderen ervaren belemmeringen om te verhuizen: hoe kan de doorstroming worden bevorderd?  Waar streven we naar in 2019? In 2019 wordt gewerkt aan een nadere analyse van de belemmeringen onder senioren om te verhuizen. Doorstroombevorderende verhuisregelingen zoals in de gemeente Amsterdam (van Groot naar Beter) en in gemeente Haarlem worden onderzocht. Deze regelingen bieden bijvoorbeeld voorrang, een verhuiskostenvergoeding en/of behoud van de netto huurprijs van de woning die men achterlaat.  Tip vanuit de achterban: kijk eens of oudere buren tegelijk willen verhuizen.  In 2018 zijn 42 senioren via een maatwerkoplossing doorgestroomd binnen de sociale huurwoningvoorraad. De cijfers over 2019 zijn nog niet bekend.  In 2019 heeft een werkgroep van gemeente en corporaties een advies opgesteld voor een pakket aan doorstroommaatregelen voor ouderen. Ook makelaars, banken en huurders waren hierbij betrokken. Het advies bestaat uit: 
• het opstellen van een gerichte analyse op welke wijken de aandacht gericht moet worden omdat er veel senioren met een mogelijke verhuisbehoefte wonen; 
• zorgen voor betere informatie/ bekendheid van het aanbod aan huur- en koopwoningen en mogelijke nieuwbouwlocaties. Alle partners moeten over deze informatie beschikken; 
• ontwikkeling van één gezamenlijke doorstroomregeling door de corporaties, gericht op het verkleinen van de huursprong, het verwijzen naar elkaars bezit en persoonlijke begeleiding. De gemeente wil dit ondersteunen door een financiële bijdrage in de verhuiskosten.  Het stimuleren van de doorstroming is als afspraak in de Samenwerkingsafspraken 2020-2024 opgenomen (gemeente, corporaties, huurders). Voor de uitwerking en uitvoering is, samen met de 



 

 

andere gemeenten in Zaanstreek-Waterland, een aanvraag ingediend bij de provincie Noord Holland. De start van de uitvoering van de doorstroommaatregelen is in 2020 gepland.    
Thema: Ouderen doen mee en zijn onderdeel van vitale netwerken in de wijk  Prioriteit 4 Aanpak één tegen eenzaamheid 2019   Waar streven we naar in 2019? In 2019 wordt een bijeenkomst georganiseerd om een lokale alliantie één tegen eenzaamheid op te zetten in het kader van het landelijke actieplan één tegen eenzaamheid van het  ministerie van VWS. Met deze lokale alliantie worden een aantal zaken onderzocht zoals:  -  hoe eenzaamheid kan worden voorkomen door middel van sport, cultuur en behoud van kerkelijke netwerken.  - de haalbaarheid en wenselijkheid van huisbezoeken onder 75-plussers. - de invoering van een meldpunt eenzaamheid, zoals in gemeente Rotterdam. 
 In 2019 is vanuit de gemeente Zaanstad het initiatief genomen tot de oprichting van de Zaanse coalitie één tegen eenzaamheid, in navolging op de landelijke opgerichte coalitie één tegen eenzaamheid. Veel organisaties hebben zich aangemeld voor deelname aan deze coalitie met als doel om gezamenlijk de eenzaamheid onder Zaanse ouderen onder de aandacht te brengen en hiertegen in actie te komen. In mei is tijdens een grote startbijeenkomst de Lokale alliantie één tegen eenzaamheid opgericht en ondertekend.   Binnen de Zaanse coalitie is een stedelijke kerngroep opgericht die zorgt voor verbinding tussen de lopende initiatieven in de gemeente en in de wijken.   Gedurende het hele jaar door heel Zaanstad veel activiteiten georganiseerd. Deze zijn volop in de media geëtaleerd om aandacht te vestigen op dit thema.  Op 14 februari op Valentijnsdag heeft het Regiocollege 60 ouderen uit diverse wijken en verzorgingscomplexen uitgenodigd om een dagje verwend te worden door de studenten en docenten van de verschillende opleidingen. Het doel was om verbinding tot stand te brengen tussen jonge mensen en ouderen en om beide groepen een leuke en tegelijk leerzame dag te bezorgen. Deze dag kwam tot stand in samenwerking tussen Regiocollege, Buurthuis de Vuister, zorgorganisaties, gemeente Zaanstad en werd ondersteund door Albert Heijn. Regiocollege wil dit graag in de toekomst blijven organiseren.  Juist voor ouderen kan de zomer eenzaam zijn. Ook in deze periode is aandacht gevraagd voor de ouderen. Zo heeft ZVH onder meer de ontmoetingsruimte in de wijk Zaandam West beschikbaar gesteld zodat vrijwilligers koffie ochtenden konden organiseren voor ouderen in de wijk.  Van 1 tot 8 oktober was er landelijk aandacht voor het thema Eenzaamheid. Ook in Zaanstad werden door verschillende organisaties iets georganiseerd, deze zijn door gemeente en haar partners extra in het zonnetje gezet om aandacht te vragen voor eenzaamheid onder ouderen, maar ook om te laten zien wat een mooie initiatieven er allemaal zijn.    Er is ingezet op versteviging van de coalities in de wijk vanuit de opbouwwerkers in de wijkteam. Zij netwerken in de wijk, stemmen af wat er al gebeurt en waar samen opgetrokken kan worden. In diverse wijken zijn bewonersbijeenkomsten georganiseerd, zorgmarkten of andere activiteiten georganiseerd.  



 

 

 Daarnaast is een aantal wijkteams  preventieve huisbezoeken aan 75-plussers aan het voorbereiden. In 2020 wordt dit van alle wijkteams gevraagd.  De coalitie één tegen eenzaamheid zoekt ook de verbinding met het bedrijfsleven:  Zo is er een beursvloer op 10 oktober georganiseerd door de Zaanse Uitdaging: waar initiatieven ondersteuning kunnen vragen aan bedrijven in de vorm van kennis, handen of middelen. Deze keer werden ook initiatieven op het gebied van eenzaamheid voorgelegd.   Bij een grote bijeenkomst van de coalitie in november is ook een avondprogramma voor ondernemers met maatschappelijke partners samen georganiseerd.  Om goed overzicht te hebben van alle stedelijke en wijkgerichte partners en alle initiatieven is op de website langerthuiswonen.zaanstad.nl een speciale pagina over eenzaamheid opgenomen.  Prioriteit 5: In iedere wijk behoefte aan ontmoetingsruimte  Waar streven we naar in 2019? In 2019 komt er een advies met financierings- en verbindingsmogelijkheden met andere maatschappelijke partners en met bewoners  om ontmoetingsruimtes te realiseren. Tips vanuit de achterban: denk ook aan amateurkunst-oefenruimtes en combineer met een klein winkeltje bemand door vrijwilligers (zoals Amandelbloesem). 
 Door een werkgroep vanuit het stedelijk aanjaagteam is een conceptnotitie opgesteld met   succesfactoren, financieringsmogelijkheden, adviezen en goede voorbeelden over de opzet van een succesvolle ontmoetingsruimte. Dit is gedaan omdat de opzet van een duurzame exploitatie en organisatie van een ontmoetingsruimte veel hoofdbrekens met zich mee kan brengen. De laatste 3 maanden van 2019 worden de benoemde succesfactoren getoetst bij een onderzoek naar een aantal concrete ontmoetingsruimtes. De gemeente onderzoekt samen met partners in de wijk de mogelijkheden van het realiseren van ontmoetingsruimtes in Zaandam West. In de zomer is door ZVH alvast de ontmoetingsruimte in ’t Fluytschip beschikbaar gesteld voor een koffie ochtend voor de oudere wijkbewoners in West.  Daarnaast onderzoekt Rochdale in samenwerking met de bewoners en gemeente de mogelijkheden voor uitbreiding van de ontmoetingsmogelijkheden in de IJdoornflat.  In december 2019 gaat er door ZVH een gesprek opgestart worden naar de behoeften van de bewoners van de flat aan de Meerpaal in Zaandam. Vanuit dit complex is meerdere malen aangegeven dat er behoefte is aan uitbreiding van de ondersteuning aan de oudere bewoners.  In Wormerveer vindt een onderzoek plaats naar de wijze waarop ontmoeting in de Amandelbloesem duurzaam geëxploiteerd kan worden. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van deelname aan het innovatieprogramma langer thuis inclusieve wijk van Platform 31 waar Zaanstad met de wijk Wormerveer aan deelneemt.   Op basis van de ervaringen bij deze onderzoeken wordt het document aangescherpt en wordt in 2020 een toolkit van gemaakt voor andere  initiatiefnemers. Er komt in 2020 een visie op ontmoeten bij de gemeente Zaanstad. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan het organiseren van ontmoeten in andere vormen dan in buurthuizen, namelijk in ruimtes van woonzorgcomplexen en in de vorm van huiskamers van de buurt. De toolkit wordt onderdeel van deze visie.    



 

 

Thema: Mensen kunnen ouder worden in een veilige en toegankelijke omgeving met goede 
voorzieningen in de buurt  Prioriteit 6: Vervoersmogelijkheden sluiten aan bij behoefte van ouderen  Waar streven we naar in 2019? In 2019 vindt een onderzoek plaats naar de mogelijkheid om het aanvullend openbaar vervoer beter te laten aansluiten op de behoefte van ouderen (mobiliteit op maat). Hier volgt een advies uit.  Er wordt daarnaast specifiek in Westzaan onderzocht wat het vervoersprobleem onder ouderen inhoudt en vergt aan oplossingsrichtingen. 
 Vanuit het college en de gemeenteraad van de gemeente Zaanstad is ten behoeve van een  concessie vervoersregio aangestuurd op meer toegankelijkheid voor ouderen: In de Zaanse zienswijze op het concept programma van eisen van de Vervoersregio Amsterdam concessieverlening Z/W 2022 is het volgende meegegeven : In artikel 3, lid 4 (p. 22) noemt u stralen van 400/800/1200 meter als maat voor ontsluiting. Dit criterium houdt geen rekening met barrières waardoor de loopafstand aanzienlijk meer kan bedragen, wat vooral voor kwetsbare mensen drempelverhogend werkt. Wij verzoeken u ‘binnen een straal van 400/800/1200 meter’ te vervangen door ‘een loopafstand van 400/800/1200 meter’.  Dit verzoek is niet overeind gebleven in het uiteindelijke programma van eisen. In de vervoersregio Amsterdam is in 2019 wel een beleidskader voor de komende jaren vastgesteld dat de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor zowel mensen met een beperking als ouderen de komende jaren moet verbeteren. Daarin wordt onder meer ingezet op OV-coaches, het toegankelijk maken van haltes en voertuigen, en het stimuleren van samenwerking met het aanvullend openbaar vervoer.  Naast het regulier openbaar vervoer is er ook aanvullend openbaar vervoer.  In oktober was een gesprek met klankbordgroep, vervoerders en gemeente hoe knelpunten die ouderen ervaren kunnen worden verbeterd.   Een werkgroep uit het stedelijk aanjaagteam voert gesprekken met wijkpartners en vrijwilligersvervoer over wat beter kan in de huidige opzet. Er zijn veel vervoersmogelijkheden maar vraag en aanbod komt niet altijd voldoende tot elkaar. De precieze oorzaak hiervan is niet gemakkelijk aan te wijzen en vergt nadere analyse voordat met een concrete oplossing kan worden gekomen. De indruk ontstaat ook dat voor veel mensen onvoldoende bekend is wat er allemaal is. Vanwege beperkte capaciteit op dit onderdeel loopt de uitwerking door tot in 2020.  Prioriteit 7: De openbare ruimte is zo goed mogelijk toegankelijk voor ouderen  Waar streven we naar in 2019? Specifieke knelpunten die uit de wijkanalyses naar voren komen worden zo mogelijk naar voren gehaald in het meerjareninvesteringsprogramma. Bij herinrichtingsprojecten en nieuwbouwprojecten waar veel senioren wonen of komen te wonen wordt rekening gehouden met ouderen door te letten op toegankelijkheid, behoefte aan verblijfplekken en hittebestendige routes.  Ten behoeve van een seniorvriendelijke inrichting van de openbare ruimte is binnen de gemeente Zaanstad een folder opgesteld met  tips en adviezen. Enkele van deze adviezen zijn verwerkt in het handboek voor inrichting van de openbare ruimte.  Veel van de adviezen voor de senioren komen overeen met de adviezen die nodig zijn om de openbare ruimte toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Daarom is aansluiting gezocht bij het actieprogramma Toegankelijkheid, dat dit jaar is gestart met een interne en externe bewustwordingscampagne.  Klachten over de looproute van bewoners van ouderencomplex Parkzicht in Oud Koog aan de Zaan worden meegenomen bij de herinrichting van de Raadhuisstraat in 2021. Voorafgaand aan de herinrichting wordt de participatie van bewoners van Parkzicht georganiseerd. 



 

 

 De wijkanalyse uitkomst in Kogerveld over het onveilige gevoel dat ouderen ervaren rond Station Zaandam Kogerveld wordt meegenomen in de ontwikkeling van een visie op herinrichting van het stationsgebied. Dit visietraject is in 2019 opgestart.   Op sommige plekken in de openbare ruimte wordt plek geboden aan beweging en ontmoeting. In 2019 zijn er 2 toevoegingen aan de openbare ruimte gedaan in het kader van gezond en prettig ouder worden in de wijk: een vissteiger voor ouderen in Krommenie en beweegtoestellen voor ouderen in Zaandam Zuid.       
Thema: Een gevarieerd zorg- en dienstenaanbod voor ouderen in de wijk en een goede 
spreiding van woonzorgvormen in Zaanstad  Prioriteit 8: Pilot voorstel voor dementievriendelijke buurt of wijk ontwikkelen  Waar streven we naar in 2019? Samen met in de Zaanstad actieve ketenpartners rond dementie onderzoeken we de mogelijkheid voor het dementievriendelijk maken van de gemeente. Hierover wordt een advies opgesteld.   Naar aanleiding van een agenda initiatief vanuit de raad is de gemeente Zaanstad gestart met het inzetten van trainingen voor medewerkers om een dementievriendelijke gemeente te kunnen worden.  De sociale wijkteams hebben ook interesse getoond voor de trainingen ‘Goed omgaan met dementie’. Met hen wordt gewerkt aan een trainingsaanpak op maat voor 2020. Rond Wereld Alzheimer dag is ook onder bewoners en zorg- en welzijnsaanbieders en sportverenigingen aandacht gevraagd voor dementie. Er zijn communicatieberichten en posters over verspreid.   Gemeente en partners nemen deel aan de regionale programma aanpak over de versterking van de samenwerking rond de verschillende fasen in het dementie ziekteproces. Doel van dit programma – gefinancierd door Zilveren Kruis – dat mensen met dementie en hun verwanten zich beter ondersteund voelen en er niet langs elkaar heen gewerkt wordt.  In november heeft de gemeente het initiatief genomen om samen met partners te onderzoeken of een opvangpunt voor dwalende mensen met dementie gerealiseerd kan worden. De uitkomst van het onderzoek is positief. Het voornemen is om dit per 1 januari 2020 te realiseren bij Pennemes in Zaandam. De voorbereidingen worden getroffen. De politie kan vanaf dat moment mensen met dementie van wie de identiteit onbekend is tijdelijk onderbrengen bij Pennemes.  Prioriteit 9: Samenwerkingspilot rond ouderen en mantelzorgers in de wijk Westerkoog   Waar streven we naar in 2019? In 2018 is in de wijk Westerkoog een pilot opgestart waarin huisartsen, wijkverpleging, sociaal wijkteam, thuiszorg en vrijwillige mantelzorgondersteuners samenwerken om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. In 2019 loopt de pilot af en worden de geleerde lessen gedeeld.  De pilot in Westerkoog is afgerond in juli 2019. De samenwerking in Westerkoog wordt door de betrokkenen zelf verder in stand gehouden omdat het veel meerwaarde biedt. 



 

 

 Er is een toolkit opgesteld die wordt verspreid onder de koepelorganisaties en aan de wijkteams.  De gezamenlijke wens van de stedelijk aanjaagteampartners is dat er in alle wijken wordt samengewerkt rond ouderen en mantelzorgers. Daarbij kan ondersteuning worden geboden. Vanuit de gemeente wordt geholpen met de opstart in samenwerking met de huisartsenzorg Zaanstreek Waterland, Zorggroep SEZ, wijkteams en wijkverpleging.    Uit de pilot zijn aanvullende wensen t.a.v. respijtzorg naar voren gekomen. Er komt een onderzoek naar het huidige aanbod aan mantelzorgwaardering en - ondersteuning en respijtzorgvoorzieningen. Dat is begin 2020 gereed.  Prioriteit 10. Valpreventie activiteiten in kaart brengen en mogelijkheid/noodzaak tot intensivering nader onderzoeken    Waar streven we naar in 2019? In o.m. gemeente Breda wordt extra geïnvesteerd in valpreventie. We onderzoeken of uitbreiding in Zaanstad noodzakelijk en ook mogelijk is. We zoeken daarbij de samenwerking op met partners die zich al bezighouden met valpreventie. 
 In 2019 is een beperkt onderzoek gedaan naar de mogelijke intensivering van activiteiten om vallen te voorkomen.  Waar Breda en Rotterdam zich naast voorlichtingscampagnes ook inzetten op groepsgerichte campagnes en programma’s, wordt er binnen de gemeente Zaanstad op dit moment vooral ingezet op voorlichting via websites, een folder, preventieve cursussen en huisbezoeken door vrijwilligers. In beide steden is nog niet door een maatschappelijke kosten / baten analyse bewezen dat dit daadwerkelijk een besparing oplevert.  Aanbeveling voor Zaanstad zijn: 
• Maak het onderwerp valpreventie (maar dan positief geformuleerd zoals aandacht voor bewegen en een ‘struikelvrij’ huis) een vast aandachtpunt van de sociale wijkteams als zij met zelfstandig wonende senioren spreken of als zij groepsactiviteiten voor ouderen organiseren (meegeven in de contractgesprekken) en de VOA’s (Vrijwillige Ouderen Adviseurs).  
• Stel goede informatie beschikbaar over valpreventie en verspreidt die via de website www.langerthuiswonen.zaanstad.nl en via de websites van de sociale wijkteams en fysieke plekken waar veel ouderen komen. 
• Meenemen in wijkgesprekken en projecten Levenskunst en woonadviseurs. 
• Laat het binnen de (senioren-)sport en beweegactiviteiten in de wijk een punt van aandacht worden. Dit brengt ook gelijk een sociale activering met zich mee. Meegeven in de sportvisie en aan de wijkteams.  Eind 2019 wordt dit voorstel nader besproken door de partners in het stedelijk aanjaagteam.  
  



 

 

Overige ontwikkelingen op dit thema in 2019  Ontwikkeling regionale samenwerking rond de zorg voor ouderen in Zaanstreek-Waterland De ouderenzorgaanbieders in Zaanstreek-Waterland hebben de afgelopen periode een eerste verkenning gedaan om tot een gezamenlijke regionale visie op zorg voor ouderen te komen.  Het gaat om verbeteringen en vernieuwing, om op andere manieren in behoeften te voorzien. Ziekenhuizen, zorgaanbieders, gemeenten, woningbouwcorporaties, allen ervaren druk op capaciteit en zien de noodzaak om voor oplossingen de eigen domeinen te overstijgen.  De zorgaanbieders organiseren eind 2019 een aantal bijeenkomsten en presenteren begin 2019 een regionale visie op de samenwerking in de ouderenzorg. Er is een regionale stuurgroep ouderenzorg opgericht waarin Evean, De Zorgcirkel, het ZMC, Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland, Zilveren Kruis en de gemeenten deelnemen.  Eén loket subacute ouderenzorg Zaanstreek Om eindeloos rondbellen te voorkomen hebben de Zaanse zorgaanbieders sinds dit jaar afgesproken één loket voor subacute ouderenzorg aan te bieden waar ziekenhuizen, huisartsen en andere hulpverleners terecht kunnen als er een plek nodig is voor opvang in een verpleeg – of verzorgingshuis. Dit loket heeft het overzicht over beschikbare plekken. Hierdoor kan er sneller een plaats geboden worden en wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte.  Plek tussen ziekenhuis en thuis voor revalidatie na ziekenhuisverblijf: Recura In een samenwerkingsverband tussen het ZMC en Evean is er aan de zorgboulevard een revalidatie mogelijkheid gecreëerd voor na verblijf in het ziekenhuis. Sinds 2019 worden de mensen ook nog een tijdje na thuiskomst ambulant ondersteund vanuit Recura. Hiermee wordt de grote overgang tussen ziekenhuis en zelfstandig thuis overbrugd.  Meer aandacht voor bewegen Op steeds meer plekken wordt levenslang bewegen gefaciliteerd. Sportbedrijf Zaanstad, sportverenigingen, wandelgroepen in buurten en wijken etc. organiseren met en voor ouderen beweegactiviteiten. Zo is door de gezamenlijke sportverenigingen in samenwerking met het sportbedrijf en het verzorgingshuis Pennemes een aantal kennismakingsochtenden georganiseerd voor ouderen met aanbod van tennis, yoga, fitness en walkingvoetbal.    
Thema: Voorlichting en informatie  Prioriteit 11. Voorlichting over het voorbereiden op het langer zelfstandig thuis wonen  Waar streven we naar in 2019? De voorlichting aan ouderen die in 2018 is gestart onder meer door de opzet van de website www.langerthuiswonen.zaanstad.nl en diverse informatiefolders wordt in 2019 voortgezet.De website wordt geoptimaliseerd en er vindt voorlichting plaats aan ouderen over wat er in de stad gebeurt voor en door ouderen. Er worden in 4 wijken wijkgesprekken met ouderen georganiseerd om het te hebben over hoe je je kunt voorbereiden op het ouder worden.  In 2019 is veel inzet gepleegd op het thema voorlichting aan ouderen over het langer zelfstandig wonen. Samen met ouderen, ouderenorganisaties en het Burgerplatform Zaanstad is het papieren telefoongidsje Langer thuis wonen gereviseerd. Het is wederom verspreid bij wijkteams, huisartsen, buurthuizen, bibliotheek, AH supermarkten. De boekjes voorzien in de behoefte van ouderen om ook iets op papier te hebben. Daarnaast is de website https://langerthuiswonen.zaanstad.nl/ geactualiseerd en aangevuld met nieuwe links naar organisaties en naar nieuwe thema’s.    In de social media-uitingen van de gemeente Zaanstad is veel aandacht besteed aan actuele ontwikkelingen en de bijeenkomst rond het thema ouder worden. Ook zijn er meerdere keren 



 

 

interviews gegeven door de wethouder ouderenbeleid samen met de partnerorganisaties. Eind 2019 is met de communicatie afdelingen van de organisaties uit het stedelijk aanjaagteam afgesproken dat in 2020 een gezamenlijk communicatieplan wordt opgesteld rond de uitvoering van de strategische agenda ouder worden in Zaanstad.   Door de gemeente en de vrijwillige ouderenadviseurs is een wervingsactie opgestart om vrijwillige ouderenadviseurs te werven. Deze adviseurs zijn straks beschikbaar om ouderen te adviseren over mogelijke kleine aanpassingen aan de woningen. Doel hiervan is dat ouderen weten wat ze kunnen doen om hun eigen huis comfortabeler en veiliger te maken. De ouderen kunnen een adviesbezoek aanvragen via de gemeente, het sociaal wijkteam of via de samenwerkingspartner van de gemeente Zaanstad Generatie thuis. De eerste aanmeldingen voor de vrijwilligers komen binnen.  Samen met partners in de wijk worden bijeenkomsten met ouderen georganiseerd over ouder worden in je eigen wijk. In 2019 zijn er bewonersbijeenkomsten geweest in Assendelft, Oud Koog en Oud Zaandijk, Zaandam West Oude Haven en Zaandam Zuid.   De opkomst van bewoners wisselt erg per wijk. Waar bij de ene bijeenkomst 20 bewoners komen, is de opkomst in andere wijken slecht 4 of juist 70 bewoners. De bijeenkomsten worden geëvalueerd op organisatie, programma en uitnodigingsbeleid. Daarnaast wordt besproken hoe bewoners bereikt kunnen worden die niet zijn gekomen. Zeker in wijken waar de opkomst heel laag was. Voor wat betreft de opbrengsten van de bijeenkomsten wordt een plan gemaakt wie wat kan gaan oppakken en wordt gezorgd voor een terugkoppeling aan de bewoners.  De Levenskunst projecten die door Vrijwilliger Ouderenadviseurs in diverse wijken worden georganiseerd met subsidie van de gemeente hebben ook een voorlichtend karakter. Niet alleen wordt er ingegaan op levensvragen en is er ruimte voor ontmoeting, ook wordt er ingegaan op wat er aan voorzieningen is in Zaanstad of in een specifieke wijk en wat iemand kan doen om zich voor te bereiden op de oude dag.      
Thema: Algemeen  Prioriteit 12. Wijkanalyses in 4 wijkgebieden  Waar streven we naar in 2019? In 2019 worden voor de 4 sociale wijkteamgebieden Nieuw West, Westerkoog en Rooswijk, Wormerveer, Zaandam-West-Oude Haven en Zaandam-Zuid wijkanalyses georganiseerd.  De wijkanalyses worden anders van opzet: meer gericht op het ontwikkelen van toekomstscenario’s dan op het ophalen van speerpunten.  In mei 2019 heeft er een wijkanalyse plaatsgevonden in het wijkgebied Zaandam Nieuw West, Westerkoog en Rooswijk. De wijkanalyse heeft geleid tot een stevige coalitie in de wijk die een aantal vraagstukken verder wil oppakken, zoals het versterken van de samenwerking tussen partners en het afleggen van preventieve huisbezoeken om mensen te wijzen op wat er allemaal mogelijk is voor ouderen. Er wordt in dit gebied veel gebouwd de komende jaren waar ook volop kansen voor doorstroom voor de ouderen worden gecreëerd.  In Wormerveer zijn al veel gesprekken in het kader van MAAK Zaanstad en in het kader van deelname aan het landelijke innovatieprogramma langer thuis Inclusieve wijk van Platform 31.In het kader van dit innovatieprogramma wordt in Wormerveer met vele partners en ouderen zelf onderzocht wat er nodig is om in 2040 een levensloopbestendige wijk te zijn. Om dubbelingen te voorkomen wordt er in Wormerveer geen aparte wijkanalyse gehouden.  



 

 

Op 18 november heeft er een bewonersbijeenkomst plaatsgevonden in Zaandam Zuid. Hier is voor gekozen om de opbrengst mee te kunnen nemen naar de partners uit de wijk die in gesprek gaan rond de wijkanalyse. Deze zal op 13 januari 2020 plaatsvinden.  In Zaandam West Oude Haven stond een wijkanalyse gepland met de partners uit de wijk. Omdat maar weinig partners zich aanmeldden als gevolg van andere bijeenkomsten die ook die week plaatsvonden wordt deze verschoven. Aansluitend hierop zal in het eerste kwartaal van 2020 een bewonersbijeenkomst georganiseerd worden.   Wat bij alle wijken hoog op het lijstje staat is dat er vooral behoefte is aan een fysieke ontmoetingsruimte. Daarnaast is het thema wonen een belangrijk punt. Vooral de doorstroommogelijkheden voor senioren worden gemist met als belangrijkste reden dat de woonlasten zullen toenemen bij verhuizing. Ook wordt eenzaamheid als belangrijk punt genoemd. Vaak blijkt er veel onbekendheid te zijn met beschikbare voorzieningen voor ouderen, bijvoorbeeld ook op wijkniveau.  Voorlichting blijft dus belangrijk en moet ook nog op wijkniveau verder doorontwikkeld worden.  Er wordt op wijkniveau steeds beter samengewerkt met de partners. In de meeste wijkfocusplannen die de wijkmanagers opstellen staat het ouder worden prominent genoemd.  Stedelijke thema’s worden opgepakt in het aanjaagteam.   
3 Reflectie op de aanpak 
Effectiviteit van de inspanningen: hoe ouderen het ouder worden in Zaanstad ervaren Doel van de inspanningen is dat inwoners ouder kunnen worden in de eigen wijk als zij dat willen. Belangrijkste indicator daarvoor is de mening van ouderen te vragen over hoe zij denken over het ouder worden in Zaanstad. Daartoe is in 2018 een nulmeting in de vorm van een factsheet opgesteld waarin relevante cijfers over ouder worden in Zaanstad op een rij zijn gezet. De factsheet wordt in 2020 weer geactualiseerd.  Daarnaast zijn ook de gesprekken met de ouderen in de wijken, met het Burgerplatform Zaanstad, met de geluiden die ons bereiken via andere kanalen zoals via de wijkteams, de ouderenbonden, etc. belangrijke indicatoren voor het stedelijk aanjaagteam.   Het bouwen van aantrekkelijke woningen of het versterken van bestaande complexen, het verlagen van drempels om door te stromen naar een geschikte woonvorm, het realiseren van fysieke gelegenheden om elkaar te ontmoeten en het tegengaan van eenzaamheid zijn de belangrijkste thema’s voor ouderen als het over langer zelfstandig wonen gaat.   Het organiseren van activiteiten ten behoeve van ontmoeting, het tegengaan van eenzaamheid en het bieden van voorlichting zijn activiteiten die redelijk snel opgepakt kunnen worden. De andere thema’s kosten in het algemeen een lange adem, doorzettingsvermogen, veel geld en intensieve en langdurende samenwerking.  Het stedelijk aanjaagteam merkt wel dat de opzet en aanpak vanuit de strategische agenda ouder worden helpt om tot meer concrete aanpakken per prioriteit te komen. Zowel tussen de betrokken partners op stedelijk niveau als ook binnen de wijken. De aanjagende functie vanuit het stedelijk aanjaagteam, de aparte portefeuillehouder en een interne programma organisatie binnen de gemeente Zaanstad helpen om het vraagstuk goed op de agenda te zetten. Het vraagt ook binnen de gemeente meer samenwerking tussen verschillende domeinen. Het werken aan een inclusieve samenleving met aandacht voor verschillende groepen bewoners in het reguliere werk wordt steeds meer toegepast in het inrichten van woonprogrammering, de inrichting van de openbare ruimte en het organiseren van het vervoer.  Binnen Zaanstad als geheel en binnen veel wijken is het thema ouder worden in 2019 duidelijk hoog op de agenda gekomen. Dat komt onder meer door: 
• Wijkanalyses en bewonersbijeenkomsten rond ouder worden en eenzaamheid; 
• Er is veel aandacht vanuit het landelijke programma Langer Yhuis van VWS  rond de thema’s eenzaamheid en dementie; 



 

 

• In het coalitie akkoord is een apart programma waardig ouder worden opgenomen. Dit programma heeft een aparte portefeuillehouder en daarnaast neemt het voltallige college in alle portefeuilles de aandacht voor de vergrijzende bevolking mee; 
• Er is in 2019 veel aandacht in de media uitingen van de gemeente Zaanstad geweest voor thema’s rond het ouder worden; 
• De gemeenteraad heeft veel aandacht voor de ouderen en agendeert zelf ook actief initiatieven.  Het leidt ertoe dat de Zaanse samenleving zich steeds bewuster wordt dat we ons actief moeten bezig houden met het feit dat meer ouderen tot op hoge leeftijd onderdeel van de buurten en wijken blijven.  Het wordt steeds normaler om je voor te bereiden op het ouder worden.  Daarnaast heeft het toenemende aantal ouderen een grote positieve waarde voor de Zaanse samenleving: het zijn veelal de ouderen die vrijwilligerswerk verrichten: in de buurthuizen, in besturen en commissies, als ondersteuners voor kwetsbare inwoners. De betrokkenheid en inzet is enorm. De partners uit het stedelijk aanjaagteam werken nauw samen met deze vele actieve ouderen om van Zaanstad een gemeente te maken waar het goed ouder worden is.  
4 Vervolg 

In 2020 zal weer met een prioritering gewerkt worden. De verwachting is niet dat de top 5 prioriteiten heel erg zal gaan afwijken, deze punten blijven onverminderd de gezamenlijke aandacht en inspanning vragen. In december 2019 zal weer een bijeenkomst worden georganiseerd waarin de partners van het stedelijk aanjaagteam gezamenlijk met het netwerk, de ouderen en de gemeenteraadsleden wil terugblikken op 2019 en vooruitblikken naar 2020.       



 

 



 

 

 


