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Aan de leden van de gemeenteraad Zaanstad,

Inleiding
In Zaanstad werken de gemeente en de maatschappelijke partners en vertegenwoordigers 
van ouderen al een aantal jaar samen aan de uitvoering van de strategische agenda rond 
ouder worden in Zaanstad. De gezamenlijke ambitie van de samenwerkende partners is als 
volgt verwoord in de strategische agenda ouder worden:

1. dat mensen zoveel mogelijk in de eigen wijk kunnen blijven als zij ouder worden;
2. dat er passende woningen en woonvormen zijn voor de ouderen van nu en van de 

toekomst;
3. dat ouderen blijven meedoen en onderdeel zijn van vitale netwerken;
4. dat mensen ouder kunnen worden in een veilige en toegankelijke omgeving met goede 

voorzieningen in de buurt;
5. dat er een gevarieerd zorg- en dienstenaanbod voor ouderen in de wijk is en een goede 

spreiding van gecombineerde woonzorgvormen in Zaanstad.

Deze ambities zijn tot stand gekomen op basis van de demografische ontwikkelingen tot 
2040: 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. 

De ouderen blijven tot op hoge leeftijd zelfstandig wonen. Hierdoor stijgt de vraag naar 
passende woonruimte voor senioren. Een andere trend is dat door de afbouw van het 
traditionele verzorgingshuis de behoefte aan kleinschalige, beschermde woonvormen 
toeneemt, waarbij met name de sociale component steeds belangrijker wordt. Via een 
simulatiemodel is berekend er 500 woningen in beschutte woonvorm nodig zijn in 2030. 
Daarnaast is het nodig dat woningeigenaren zelf tijdig nadenken of aanpassing van hun eigen
woning nodig is of dat ze gaan verhuizen naar een passende woning. Dit vergt goede 
informatie en voorlichting. Uit het simulatiemodel is naar voren gekomen dat er in 2030 1100 
woningen in de particuliere voorraad moeten worden aangepast om aan de behoefte te 
voldoen. Ook voor de huursector ligt er een opgave om de complexen waar veel ouderen 
wonen beter algemeen toegankelijk te maken. Dat betekent weinig drempels en makkelijk te 
openen deuren naar de galerijen. Dit is geen stedelijk vastgelegde kwantitatieve opgave maar 
draagt bij aan het woongenot van de oudere huurders. De gemeente heeft hier ook een 
belang bij omdat deze voorzieningen ook individueel vanuit de WMO aangevraagd kunnen 
worden. 

Een deel van de ouderen gaat te maken krijgen met mobiliteitsbeperkingen, chronisch 
somatische of psychogeriatrische aandoeningen. De verwachting is dat ongeveer een kwart 
van de 75-plussers zorg en ondersteuning nodigt heeft (van 2750 thuiswonende ouderen met 
een zorgbehoefte aan huis naar bijna 5000 75-plussers in 2040). De trends die we zien op 
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het gebied van ouderenzorg zijn dat de vraag steeds complexer wordt, dat de zorg meer aan 
huis geleverd moet worden en dat er groeiend tekort is aan gekwalificeerd personeel. Dat 
vraagt om een gevarieerd en financieel haalbaar zorg- en ondersteuningsaanbod waarin 
samengewerkt wordt, zowel op stedelijk niveau en voor zelfstandig wonende ouderen ook en 
vooral dichtbij in de wijk. Er is niet alleen een kwantitatieve opgave maar ook een kwalitatieve 
opgave: ouderenzorg die aansluit bij de behoeften van de ouderen zelf en bij de 
verantwoordelijkheid die de mensen voor hun eigen leven dragen.

Veel mensen die ouder worden hebben aangegeven dat ze graag in hun eigen buurt of wijk 
willen blijven. Wanneer voor ouderen zelfstandig wonen niet meer mogelijk is, streven de 
samenwerkende partners ernaar daarom naar dat er verspreid over Zaanstad nieuwe vormen 
van verzorgd wonen beschikbaar zijn. Uit een gezamenlijke berekening van de 
samenwerkende partners is naar voren gekomen dat er tot 2040 600 extra plekken nodig zijn 
waar intensieve zorg geleverd kan worden. Dat kan in een kleinschalige woonzorgvorm, in 
een verpleeghuis of in een zorgwoning. 

Daarnaast zijn de ambities mede gebaseerd op de uitkomsten van de gesprekken die met 
ouderen hebben plaatsgevonden over hoe men ouder wil worden. In die gesprekken kwamen 
de volgende kernwaarden terug (in willekeurige volgorde):

 Zelfstandigheid, zelfredzaamheid, eigen regie
 Participatie: meedoen, ertoe doen, van betekenis zijn, gezien worden
 Sociale netwerken: mensen die naar je omkijken en iets voor je kunnen doen, contact, 

samenredzaamheid, leefplezier in plaats van eenzaamheid en verveling
 Oud kunnen worden in de eigen wijk als je dat wil
 Veiligheid (zowel binnenshuis als in de leefomgeving), geborgenheid
 Mobiliteit (dat je je zelf of met hulp/vervoer kunt verplaatsen)
 Voorzieningen zoals winkelcentra, gezondheidscentra, Openbaar vervoer etc. in de 

nabijheid zodat je nog lang zelfstandig je leven kan leiden zoals je dat zelf wil.
 Ondersteuning voor de mantelzorger(s) verdient expliciet aandacht

Deze kernwaarden van de ouderen vormen een kwalitatieve vertaling van de strategische 
ambities.

Om de ambities te kunnen realiseren zijn niet alleen de afzonderlijke acties nodig, maar een 
samenhangende aanpak waarin een aantal zaken centraal staan: 

 Goede informatie en communicatie zijn belangrijk, zodat inwoners weten wat 
beschikbaar is en waar ze terecht kunnen. Dit bevordert ook dat inwoners op tijd 
gaan nadenken over het ouder worden en daardoor zelf regie kunnen houden en 
oplossingen kunnen vinden. 

 Gekozen wordt voor een combinatie van een stedelijke aanpak en maatwerk per wijk. 
Beide schaalniveaus zijn belangrijk om te kunnen zien en doen wat nodig is. 

 Samenwerking en co-creatie vormen de sleutel tot succes. Geen van de partijen kan 
de opgave zelfstandig realiseren, zij hebben elkaar nodig. Het gaat om een integrale 
aanpak door te denken en handelen vanuit de leefwereld, waar inwoners zelf bij 
betrokken worden. Waar mogelijk worden schotten van beleid, regelgeving en 
financiering doorbroken om plaats te maken voor innovaties.

 Onderzoek, analyse en monitoring blijven de komende jaren nodig vanwege de 
aansluiting bij de veranderende behoeften en diversiteit in wensen van ouderen en bij 
nieuwe mogelijkheden rond zorg en wonen. Het is van belang om resultaten van 
onderzoek en analyses ook met elkaar te delen. Ook informatie op wijkniveau is van 
belang om goed maatwerk per wijk te kunnen leveren.

 Samenhang met de landelijke aanpak vanuit het programmal langer zelfstandig thuis 
vanuit het ministerie van VWS, Landelijke ontwikkelingen en goede voorbeelden uit 
andere gemeenten kunnen ook inspiratie vormen voor de aanpak in Zaanstad.
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Stedelijk aanjaagteam jaagt de realisatie van de ambities na en bepaalt de prioriteiten 
2020

De strategische agenda bevat bij iedere ambitie verschillende acties die door de 
samenwerkende partners worden uitgevoerd. Een aantal partners en 
ouderenvertegenwoordigers (Mennistenerf/Pennemes, De Zorgcirkel, Evean, Parteon en 
Rochdale namens de Zaanse woningcorporaties, Huisartsenzorg Z/W, sociale wijkteams, 
ouderenvertegenwoordigers en de gemeente Zaanstad) die betrokken waren bij de 
totstandkoming van de strategische agenda vormen nu een stedelijk aanjaagteam dat de 
acties uit de agenda aanjaagt, faciliteert, stimuleert en verbindt.  Ook worden gezamenlijk de 
prioriteiten voor het komende jaar opgesteld en bepaald.

De samenwerkende partners spreken af waar het komende jaar de gezamenlijke inzet op 
wordt gericht. De prioriteiten worden bepaald op basis van de strategische opgaven t.a.v. de 
geformuleerde ambities, actuele ontwikkelingen en kansen en op basis van gesprekken en 
input vanuit ouderen, het burgerplatform, raadsleden en andere maatschappelijke 
organisaties. In 2019 is ook met een prioritering gewerkt. Over de voortgang rond deze 
prioriteiten is in december 2019 een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad verzonden
(2019/17496).

U wordt door middel van deze raadsinformatiebrief geïnformeerd over de prioriteiten voor 
2020 rond de strategische agenda ouder worden. U zult aan het eind van 2020 weer 
geïnformeerd worden over de resultaten van de gezamenlijke inspanningen.

Toelichting
Op 13 december heeft het stedelijk aanjaagteam van samenwerkende partners u – de 
raadsleden – en haar partners en de ouderen zelf uitgenodigd om gezamenlijk terug te 
blikken op de uitvoering van de strategische agenda ouder worden in 2019 en weer 
prioriteiten te stellen voor 2020. 

Uit dit gesprek is naar voren gekomen dat het werken aan het geschikt maken en houden van 
bestaande woon(zorg)complexen en het bevorderen van doorstroom onder ouderen de 
hoogste prioriteit heeft. Deze hebben we dan ook als belangrijkste prioriteiten benoemd. 
Daarnaast blijft het inzetten op nieuwbouw van beschutte woonvormen en 
woonzorgcomplexen erg belangrijk. 

De overige door het aanjaagteam voorgestelde prioriteiten werden ook belangrijk gevonden 
door de aanwezigen, dus daar blijven we ook op sturen komend jaar. 
Veel prioriteiten komen overeen met de prioriteiten 2019 maar zijn inhoudelijk geactualiseerd. 
Het zijn thema’s waar meerjarige inspanning voor nodig is.

In januari 2020 is een advies van de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (van 
de Commissie Bos) uitgebracht. Het stedelijk aanjaagteam heeft kennis genomen van dit 
advies en herkent veel van de aanbevelingen die door deze commissie zijn gedaan terug in 
de prioritering door het aanjaagteam en de noodzaak om als gemeente, zorgkantoor, 
woningcorporaties, zorgaanbieders en ouderen hier samen in op te trekken. De 
aanbevelingen zullen nog zorgvuldig nagelopen worden om te kijken of er nog aanvullingen of 
aanscherpingen nodig zijn in de prioritering voor dit jaar of in het komende jaar.
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Prioriteiten 2020

1. Versterken bestaande woon(zorg)complexen
Verder werken aan toegankelijke complexen op die plekken waar veel ouderen wonen en 
die gunstig liggen ten opzichte van voorzieningen, door gezamenlijke financiering van  
gemeente en corporatie in 2020. Gemeente stelt een subsidieregeling op voor 2021-2024
mits daar voldoende middelen voor beschikbaar komen. Deze subsidieregeling is voor 
woningcorporaties die hun complexen beter toegankelijk willen maken. Hiervoor is een 
aanvraag ingediend bij de Provincie Noord-Holland en komt er een voorstel naar de raad 
via de voorjaarsnota.

2. Doorstroom onder ouderen bevorderen
In 2019 is door de Provincie Noord-Holland een subsidie toegekend om de doorstroom
voor senioren in de regio Zaanstreek/Waterland te bevorderen. Er komt in 2020 één 
gezamenlijke doorstroomregeling vanuit de Zaanse woningcorporaties. Hieronder wordt 
ook een verhuiskostensubsidie opgenomen. Er zal een overzicht opgesteld worden van 
voor ouderen geschikte woonvormen zoals aanleunwoningen, woonzorgcomplexen en 
seniorencomplexen en er wordt ingezet op een communicatiestrategie richting oudere 
huurders.  Bijvoorbeeld met inzet van wooncoaches of seniorenmakelaars die met 
bewoners meedenken en faciliteren bij de verhuizing.

3. Werken aan geschikte woon(zorg)vormen en voor ouderen blijft onverminderd belangrijk
In Zaanstad wordt in het stedelijk aanjaagteam samengewerkt door gemeente, 
corporaties, zorgkantoor en zorgaanbieders aan de opgave om voldoende en passende 
woon(zorg)vormen voor ouderen te realiseren. In 2020 wordt de programmering voor de 
volgende gebieden opgesteld:

a. MAAK middengebied (Westerkoog, Oud Koog en Oud Zaandijk, Kogerveld en ’t 
Kalf);

b. MAAK gebied Noord: in 2020 wordt het gebiedsperspectief opgesteld met daarin 
ook de benodigde woonzorgvormen en maatschappelijke voorzieningen;

c. Peperstraat;
d. Assendelft (Festina Lente);
e. Zaandam West, Behouden Haven.

In 2020 brengen de samenwerkende partners tevens in kaart wat de urgente opgave is 
voor de korte termijn rond huisvesting van (zorgbehoevende) ouderen en wat daarvoor 
mogelijk is om dit te realiseren door extra plekken te creëren in bestaande locaties of 
door te werken met tijdelijke oplossingen of door het organiseren van zorg aan huis.

4. In iedere wijk behoefte aan ontmoetingsruimte
We werken aan ontmoeting op drie plekken in de stad (Hoornseveld, Wormerveer en 
Zaandam West) en leggen de geleerde lessen (onder meer ten aanzien van de
financiering) vast in een toolkit. Deze wordt onderdeel van de visie op ontmoeten vanuit 
de gemeente. Het college van B&W heeft in december 2019 besloten een 
bestuursopdracht uit te laten werken om beter zicht te krijgen op de behoefte van 
ontmoeten in de stad en hoe de rol van de gemeente hierin is naast stimuleren en 
faciliteren samen met de maatschappelijke partners.

5. Werken aan voorlichting blijft onverminderd belangrijk
Met deze inspanning dragen we bij aan alle ambities: er is veel informatie en 
communicatie nodig om mensen te helpen zich voor te bereiden op de oude dag: waar en 
hoe wil ik wonen, is mijn eigen woning geschikt, hoe kan ik actief meedoen, waar kan ik 
terecht? Er is al veel informatie verzameld en beschikbaar gesteld voor mensen die op 
zoek zijn, onder meer via de brochure langer thuis wonen. Deze wordt steeds bijgewerkt 
en verspreid. Concrete inzet in 2020 wordt: het opzetten en uitvoeren van een 
gezamenlijke communicatiestrategie door de samenwerkende partners bijvoorbeeld rond 
de Week Eén tegen eenzaamheid en Wereld Alzheimerdag. In 2020 gaat de pilot met 
vrijwillige woonadviseurs van start die ouderen kunnen adviseren over verbeterpunten 
aan hun huis om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Daarnaast wordt gewerkt aan 
voorlichting via de website en via bijeenkomsten over inzet van domotica, en worden 
algemene bewonersbijeenkomsten in de wijk georganiseerd samen met de sociale 
wijkteams over ouder worden nu en in de toekomst.
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6. Vervoersmogelijkheden sluiten aan bij behoefte van ouderen
Vervoer is nog steeds actueel (blijkt uit terugkoppeling voortgang wijkanalyses) en tegelijk 
een lastig vraagstuk. Er is meer analyse nodig. In 2019 is onderzocht welke 
vervoersmogelijkheden er zijn en hoe die functioneren. Er lijken op zich voldoende 
vervoersmogelijkheden te zijn: er is regulier openbaar vervoer, aanvullend openbaar 
vervoer en er zijn diverse vrijwillige vervoersvoorzieningen. Toch ervaren diverse ouderen 
dat het vervoer ontoereikend is om actief en zelfstandig mee te kunnen doen. In de wijken
Assendelft/Westzaan en Zaandam Zuid laat het stedelijk aanjaagteam daarom een 
onderzoek doen voordat we met oplossingsvoorstellen komen. We vragen ons namelijk af 
of het aanbod voldoende bekend is, of de tariefstelling het probleem is, of dat de 
aanvullende voorzieningen onvoldoende aansluiten op de behoefte van de ouderen. Een 
open onderzoeksinstelling is van belang om de onderliggende belemmeringen bloot te 
leggen. Op basis van dit onderzoek worden verbeteroplossingen geformuleerd. 
Ondertussen wordt in het haalbaarheidsonderzoek naar een stadspas de mogelijkheid 
van gratis OV voor ouderen met een laag inkomen onderzocht. En nemen we daarnaast 
deel aan regionale initiatieven om de toegankelijkheid van het openbaar vervoer te 
bevorderen, zoals het promoten van de hulp van een OV coach die (groepen) ouderen 
kan helpen oefenen om (zo lang mogelijk) zelfstandig gebruik te maken van het reguliere 
openbaar vervoer. En we blijven sturen op de kwaliteit van wat er al aangeboden wordt.

7. Laatste wijkanalyses uitvoeren
In de wijken Zaandam West, Zaandam Zuid, Poelenburg/Peldersveld, Rosmolenwijk en 
Hoornseveld worden in 2020 wijkanalyses georganiseerd om in kaart te brengen aan 
welke zaken gewerkt moet worden om het prettig ouder worden in die wijken te 
bevorderen. En in de wijken waar eerder de wijkanalyses hebben plaatsgevonden wordt 
de stand van zaken opgemaakt in wat er nu loopt en wat nog opgepakt moet worden.

Voor de overige prioriteiten geldt dat er wel aan gewerkt wordt door de (individuele) 
partnerorganisaties omdat dit belangrijke acties zijn om de gewenste ambities mee te 
bereiken maar dit hoeft niet (meer) intensief aangejaagd te worden vanuit het aanjaagteam. 
Bijvoorbeeld omdat ze verankerd zijn in samenwerkingsafspraken, of omdat de acties goed 
belegd zijn:
8. Werken aan een dementievriendelijk Zaanstad: de gemeente Zaanstad organiseert 

verdere training en voorlichting voor haar medewerkers en  roept andere organisaties op 
om ook te werken aan dementiebewustzijn. In de gezamenlijke communicatie zullen we 
inzetten op het vergroten van het bewustzijn in de samenleving. In 2020 wordt gestart 
met de pilot voor een opvangpunt voor mensen met dementie van wie de politie de 
identiteit moet achterhalen en er wordt door de zorgpartners gewerkt aan het programma
‘versterken ketenzorgaanpak dementie in de regio Zaanstreek/Waterland’. 

9. Bestendigen aanpak Eén tegen eenzaamheid: hoe blijft de coalitie draaiende, hoe blijven 
partijen elkaar ontmoeten en versterken en hoe kunnen we het bedrijfsleven laten 
aanhaken? De samenwerkende partijen zetten hier op in in 2020. In 2020 starten de 
sociale wijkteams met preventieve huisbezoeken aan 75-plussers.   

10. De openbare ruimte is zo goed mogelijk toegankelijk voor ouderen
We onderzoeken of de knelpunten opgehaald uit de wijkanalyses meegenomen kunnen 
worden in geraamde projecten. Aan de hand van het Meerjaren investeringsprogramma 
wordt nagegaan welke herininrichtingsprojecten plaatsvinden in de buurt van plekken 
waar veel ouderen wonen of komen. Bij deze locaties worden ouderen betrokken, en 
worden tips en adviezen rond seniorvriendelijke inrichting meegewogen bij (her)inrichting. 
In het kader van het VN-verdrag over toegankelijkheid voor mensen met een beperking  
wordt natuurlijk ook rekening gehouden met ouderen met een beperking. Vanuit de 
insteek van de Sportvisie stimuleert een beweegvriendelijke openbare ruimte ouderen om 
een leven lang met plezier te bewegen.

11. Verder versterken van de zorg en ondersteuning aan ouderen en mantelzorgers in de wijk
Er wordt in 2020 een regionale visie ouderenzorg opgesteld en er wordt een data analyse 
gemaakt om de toekomstige behoefte aan zorg goed te kunnen gaan opvangen. We 
stimuleren de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein in de wijken en 
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onderzoeken en ontwikkelen het ondersteuningsaanbod mantelzorg en respijtzorg verder 
zodat dat aansluit op de vraag.

De acties waaraan in 2020 met prioriteit worden gewerkt dragen bij aan de volgende 
ambities:

Thema dat mensen zoveel mogelijk in de eigen wijk kunnen blijven als zij ouder worden;
Prioriteit 7 Laatste wijkanalyses uitvoeren

Thema: Passende woningen en woonvormen voor de ouderen van nu en in de toekomst
Prioriteit 1 Versterken bestaande woon(zorg)complexen
Prioriteit 2 Doorstroom onder ouderen bevorderen
Prioriteit 3 Werken aan geschikte woon(zorg)vormen en voor ouderen blijft onverminderd 
belangrijk

Thema: Ouderen doen mee en zijn onderdeel van vitale netwerken in de wijk
Prioriteit 4 In iedere wijk behoefte aan ontmoetingsruimte
Prioriteit 10 Bestendigen aanpak Eén tegen eenzaamheid

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
Prioriteit 10 De openbare ruimte is zo goed mogelijk toegankelijk voor ouderen

Thema: Een gevarieerd zorg- en dienstenaanbod voor ouderen in de wijk en een goede 
spreiding van woonzorgvormen in Zaanstad
Prioriteit 11 Verder versterken van de zorg en ondersteuning aan ouderen en mantelzorgers 
in de wijk
Prioriteit 8 Werken aan een dementievriendelijk Zaanstad

Communicatie en traject
De aanwezigen van de bijeenkomst van 13 december 2019 worden geïnformeerd over de 
definitief gekozen prioriteiten. Eind 2020 zal er – net als voorgaande jaren – weer een 
bijeenkomst voor achterban en raadsleden worden georganiseerd om terug te blikken op de 
voortgang 2020 en voor 2021 opnieuw gezamenlijk de prioriteiten te bepalen.

De samenwerkende partners zullen rond de prioriteiten en rond bepaalde mijlpalen een 
gezamenlijke communicatiestrategie opstellen. Denk aan de Week Eén tegen eenzaamheid, 
Wereld Alzheimerdag, de opstart van de vrijwillige woonadviseurs en het moment waarop de 
doorstroomregeling van kracht wordt. Gedurende het jaar zal ook regelmatig aandacht 
worden besteed aan het thema langer zelfstandig wonen met tips over hoe je je daarop kan 
voorbereiden. Daarbij kan worden verwezen naar de website langerthuiswonen.zaanstad.nl

Financiële en Juridische consequenties
De uitvoering van de actiepunten gebeurt in principe binnen de bestaande budgetten en 
regelgeving van zowel de gemeente als de partners. Het vooral om het anders richten van de 
middelen en slimmer samenwerken. Mocht door de uitwerking van een of meer actiepunten 
geen dekking zijn binnen de bestaande middelen of het vergt een aanpassing in regelgeving 
dan zal daarover afzonderlijke besluitvorming plaatsvinden.

Geheimhouding op grond van de Gemeentewet

Niet van toepassing.

Aanpak/uitvoering
Het stedelijk aanjaagteam wil rond de realisatie van de ambities van de strategische agenda 
in 2020 nauwer gaan samenwerken met vrijwilligersorganisaties en buurthuizen. Zij zal een 
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aantal vertegenwoordigers van deze organisaties benaderen om deel te nemen aan het 
stedelijk aanjaagteam.

Betreft
Actieve informatievoorziening.

Opdrachtgever M. Schouten
M.Schouten@

Bijgaande stukken Geen

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Zaanstad,

drs. J. Hamming, burgemeester
Digitaal ondertekend door burgemeester drs. J. Hamming op 20-02-2020

drs. F.H.M. Apeldoorn, gemeentesecretaris
Digitaal ondertekend door gemeentesecretaris drs. F.H.M. Apeldoorn op 19-02-2020


