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Programma Ouder worden in Zaanstad 

Voortgangsrapportage 2019  
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De voortgangsrapportage rapporteert over de uitvoering van de Strategische agenda rond ouder 

worden in Zaanstad, vastgesteld in 2017.    

 

De ambitie van de gemeente Zaanstad is dat inwoners van Zaanstad in hun eigen wijk of dorp op een 

prettige manier oud kunnen worden.  

 

Dit bereiken we door te werken aan de volgende randvoorwaarden: 

1. Er zijn passende woningen en woonvormen voor de ouderen van nu en van de toekomst; 

2. Ouderen blijven meedoen en zijn onderdeel van vitale netwerken; 

3. Mensen kunnen ouder worden in een veilige en toegankelijke omgeving met goede voorzieningen 

in de buurt; 

4. Er is een gevarieerd zorg- en dienstenaanbod voor ouderen in de wijk en een goede spreiding van 

gecombineerde woonzorgvormen in Zaanstad; 

5. Voorlichting en informatie om goed voorbereid te zijn op de toekomst. 

 

De bij de agenda betrokken partners delen deze ambitie evenals het besef van de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. Ieder draagt daar vanuit zijn eigen rol aan bij.  

 

In deze voortgangsrapportage worden de inspanningen en resultaten gedeeld op deze deelthema’s in 

2019. 
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Strategische agenda Ouder worden in Zaanstad  
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Aanpak Strategische agenda ouder worden 
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Prioriteiten 2019 
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1. Inbreng van woningen en 

woon(zorg)vormen voor senioren in 

nieuwbouwplannen  

2. Bestaande woonzorgcomplexen met ruimte 

voor ontmoeting aanpassen, behouden en 

versterken 

3. Ouderen ervaren belemmeringen om te 

verhuizen: hoe kan de doorstroming worden 

bevorderd? 

4. Aanpak één tegen eenzaamheid 2019  

5. In iedere wijk behoefte aan 

ontmoetingsruimte 

 

 

De Top 5 Overige prioriteiten 2019 

6. Vervoersmogelijkheden sluiten aan bij 

behoefte van ouderen 

7. De openbare ruimte is zo goed mogelijk 

toegankelijk voor ouderen 

8. Pilot voorstel voor dementievriendelijke 

buurt of wijk ontwikkelen 

9. Samenwerkingspilot rond ouderen en 

mantelzorgers in de wijk Westerkoog  

10. Valpreventie activiteiten in kaart brengen en 

mogelijkheid/noodzaak tot intensivering 

nader onderzoeken   

11. Voorlichting over het voorbereiden op het 

langer zelfstandig thuis wonen 

12. Wijkanalyses in 4 wijkgebieden 
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1. Wonen en woonvormen 
 Uitgelichte inspanningen en resultaten 2019 

 

• 3 concrete plannen:  

• Planvorming hofje sociale huur Smeeke Ven Assendelft samen met 

ouderen uit de wijk:  

• Woonvorm met 35 woningen senioren onderdeel aanbesteding  

Gasfabriekterrein Krommenie 

• Wooninitiatief ouderenappartementen in Westzaan door particulier 

 

• Opgeleverd in 2019: 11 seniorenappartementen op de Fortuin locatie in 

Krommenie. Plan is tot stand gekomen in samenwerking met de buurt.  

 

• Start bouw Burano in Zaandam Westerwatering. 144 huurappartementen met 

zorg en voorzieningen 

 

• Afspraken gemaakt rond aantallen en soorten woningen woonzorgvormen 

ouderen in uitvoeringsagenda Wonen 2019-2024, in programmering MAAK 

gebieden en in raamovereenkomst tussen gemeente, corporaties en 

huurdersorganisaties. 

 

• Onderzoek naar zorgvriendelijke wijk Assendelft Zuid door Parteon en Woonzorg 

NL rond Festina Lente. 

 

• Onderzoek naar versterking complexen waar veel ouderen wonen: IJdoorn en 

Meerpaal 

 

• Doorstroomregelingen onderzocht en subsidie aangevraagd: 2020 aan de slag.  

 

• Cijfers over doorstroom senioren via maatwerk in sociale huur woningcorporaties 

2018-2019: 42 in 2018, 2019 nog onbekend. 

Actielijn 1: Passende woningen en woonvormen voor ouderen 

van nu en in de toekomst. 

 

Prioriteiten 2019 

1. Inbreng van woningen en woon(zorg)vormen voor senioren 

in nieuwbouwplannen.  

 

2. Bestaande woonzorgcomplexen met ruimte voor ontmoeting 

aanpassen, behouden en versterken. 

 

3. Ouderen ervaren belemmeringen om te verhuizen: hoe kan 

de doorstroming worden bevorderd? 
 

Opgave woningen en woonzorgvormen voor ouderen in de 

MAAK gebieden 2020-2030 

Wonen in Fortuin Krommenie 

  

 

Feestelijke start bouw Burano Zaandam 
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2. Leefplezier en vitale netwerken 
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Actielijn 2 

Samen met inwoners en partners in stand houden en 

ontwikkelen van vitale netwerken. 

 

Prioriteiten 2019 

4. Aanpak één tegen eenzaamheid 2019. 

 

5. In iedere wijk behoefte aan ontmoetingsruimte. 
 

 
 
 

Uitgelichte inspanningen en resultaten 2019 

 

 Valentijnsdag 2019: studenten en ouderen op het Regiocollege 

 Lokale coalitie Eén tegen eenzaamheid:  

 Onderzoek naar versterking ontmoeting en ondersteuning ouderen IJdoornflat   

 Innovatieprogramma inclusieve wijk Wormerveer:  

 ‘t Fluytschip beschikbaar gesteld door ZVH voor ontmoeting in de zomer 

 Sporten en bewegen Sportpark de Kuil 

 Levenskunst: groepsgesprekken in diverse wijken over de kunst van het ouder worden 

Inloophuis 1 is samen in Poelenburg 

Veel initiatieven in de stad: zoals seniorenmarkt 

in de Vuister, Westerkoog 

Studenten en ouderen samen op Valentijnsdag 

op het Regiocollege  

Gespreksgroep Levenskunst 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://agenda-zaanstreek.nl/events/seniorenmarkt-de-vuister/&psig=AOvVaw3IhKwykw2CH33B6K3jRSmH&ust=1574363623243034
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3. Toegankelijke, veilige en uitnodigende woonomgeving, 

beschikbaar vervoer en voorzieningen 
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Actielijn 3 

De woonomgeving nodigt uit om erop uit te gaan omdat het goed 

toegankelijk is, veilig is, uitnodigt tot beweging en ontmoeting, 

goede voorzieningen in de buurt van senioren heeft en er vervoer 

beschikbaar is als ouderen minder mobiel worden. 

 

Prioriteiten 2019 

6. Vervoersmogelijkheden sluiten aan bij de behoefte van 

ouderen. 

 

7. De openbare ruimte is zo goed mogelijk toegankelijk voor 

ouderen.  
 

 Uitgelichte inspanningen en resultaten 2019 
 

 Beweegtoestellen Straat Davis 

 Vissteiger speciaal voor ouderen en mensen met beperking in Krommenie 

 Aansluiten bij aanpak bewustwordingscampagne toegankelijkheid 

 Handboek openbare ruimte aangevuld met maatregelen voor seniorvriendelijke inrichting 

 Folder voor interne collega’s met adviezen voor seniorvriendelijk inrichten openbare ruimte 

 Beleidskader voor openbaar vervoer voor inclusieve mobiliteit 

 Start studie naar herontwikkeling stationsgebied Zaandam Kogerveld 

 

 

 

 

 

 
 

Folder met adviezen voor seniorvriendelijk inrichten openbare 

ruimte  

Beweegtoestellen voor 60+ Straat Davis 

augustus 2019 

Opening vissteiger voor senioren in 

Krommenie 
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4. Ondersteuning aan huis en gecombineerde  

woonzorgvormen verspreid over Zaanstad 
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Actielijn 4 

Ouderen kunnen gebruik maken van goede ondersteuning en 

service aan huis. En als het niet langer zelfstandig gaat is er 

in de buurt een gecombineerde woonzorgvorm of 24-

uursverblijfsvorm. 

 

 

Prioriteiten 2019 

8. Pilot voorstel voor dementievriendelijke buurt of wijk 

ontwikkelen. 

 

9. Samenwerkingspilot rond mantelzorgers in Westerkoog. 

 

10. Valpreventie activiteiten in kaart brengen en 

mogelijkheid/noodzaak tot intensivering nader 

onderzoeken. 

 

 

 
 
 

Uitgelichte inspanningen en resultaten 2019 

 

• Op initiatief van gemeenteraad start gemaakt met aanpak dementievriendelijke gemeente: trainingen, 

bewustwording in de stad en onderzoek naar opvangplek voor dwalende mensen met dementie. 

• Per 1 januari 2019 komt er een opvangplek voor mensen met dementie van wie de politie de identiteit 

probeert te achterhalen. 

• Regiovisie: ziekenhuis, zorgaanbieders, huisartsen stellen visie op voor ondersteuning ouderen 

• Samenwerking in de wijk tussen sociaal en medisch domein: toolkit en ondersteuningsplan andere 

wijken 

• Recura: revalidatieplek tussen ziekenhuis en thuis in. Sinds 2019 ook ambulante begeleiding thuis.  

• Centraal aanmeldportaal subacute ouderenzorg gestart. Een samenwerking tussen De Zorgcirkel, 

Evean, ZMC en huisartsen. Hier kunnen kwetsbare ouderen worden aangemeld voor een tijdelijke 

opname in een verpleeg- of verzorgingshuis, wanneer dit wegens acute redenen nodig is. 
 
 
 
 

Postercampagne  

Hoe herken jij de signalen van dementie  

Eerste training dementievriendelijke 

medewerkers gemeente Zaanstad 

Recura: revalidatie aan de 

zorgboulevard 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://twitter.com/evean/status/840563229269065729&psig=AOvVaw1q11G5o7dcCkUsRzgMdC7w&ust=1574363881712217
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5. Goed voorbereid op de toekomst 
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Actielijn 5 

Ouderen bereiden zich goed voor op hun oude dag en weten 

waar ze informatie of hulp kunnen vinden. 

 

 

Prioriteiten 2019 

• Voorlichting over het voorbereiden op het langer 

zelfstandig thuiswonen. 

• Wijkanalyses in vier wijkgebieden. 
 

Uitgelichte inspanningen en resultaten 2019 
 

• Het papieren telefoongidsje Langer thuis wonen is gereviseerd in samenwerking met ouderen, 

ouderenorganisaties en het Burgerplatform Zaanstad en verspreid bij wijkteams, huisartsen, 

buurthuizen, bibliotheek, AH supermarkten. 

• De website https://langerthuiswonen.zaanstad.nl/ geactualiseerd. 

• Veel aandacht voor prettig ouder worden in social media Gemeente Zaanstad en in krant.  

• Woonadviseurs wervingsactie door gemeente en vrijwillige ouderenadviseurs. Voor advies aan huis 

over aanpassingen aan de woningen. 

• Samen met partners in de wijk in gesprek met ouderen over ouder worden in je eigen wijk in 

Westerwatering, meerdere bewonersbijeenkomsten in  Assendelft, Oud Koog en Oud Zaandijk, 

Zaandam Zuid. 

• Wijkanalyses in Nieuw West en Zaandam West Oude Haven. In Wormerveer aansluiten bij 2 

andere programma’s: MAAK Zaanstad Noord gesprekken en programma inclusieve wijk 

Wormerveer. 

Bijeenkomst Assendelft 

Papieren telefoongidsje Langer thuis 

wonen 
Veel aandacht in media voor ouder 

worden in Zaanstad 

https://langerthuiswonen.zaanstad.nl/

