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Inleiding  
 
Zaanstad heeft te maken met een forse vergrijzing. Begin 2020 zijn er in geheel Zaanstad in totaal 
28769 inwoners van 65 jaar en ouder: dat zijn er bijna 1000 meer dan begin 2018. Naar verwachting 
stijgt dit aantal tot ongeveer 38500 in het jaar 2040. Het aandeel 65-plussers in de bevolking stijgt dus 
van 18% nu naar 21% in 2040.  
Dat betekent iets voor de gemeente. De door de gemeenteraad begin 2017 vastgestelde 
“Strategische agenda ouder worden in Zaanstad” (Strategische agenda) legt dat vast in vijf ambities: 
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.  
 
Maatschappelijke partners, ouderen zelf en de gemeente voeren op stedelijk- en wijkniveau acties uit 
om de ambities te realiseren. In deze derde voortgangsrapportage staan de inspanningen en 
resultaten van 2020. We gaan in op: 
1. De organisatie, aanpak en samenwerking  
2. De inspanningen en resultaten in 2020  
3. Het vervolg in 2021 
 
De onderzoekscijfers in deze voortgangsrapportage komen uit de Factsheet ouder worden in 
Zaanstad 2020 (2020/27874, bijlage). Naast informatie over aantallen senioren en woonwensen staan 
daar ook gegevens in over gezondheid en welzijn, inkomenspositie en wensen van ouderen. De 
Factsheet is daarmee een belangrijk instrument om inspanningen en uitdagingen bij de uitvoering van 
de prioriteiten in beeld te brengen.  
       

 
 
 
 
 
 
 
 
                          
  



 

 

1. Organisatie, aanpak en samenwerking in 2020 
 
1.1 Stedelijk aanjaagteam  
Het stedelijk aanjaagteam stimuleert, faciliteert en volgt de acties uit de agenda en jaagt aan waar 
nodig. Het aanjaagteam bestaat uit de partners: Mennistenerf Pennemes Combinatie, De Zorgcirkel, 
Evean, Parteon en Rochdale namens de Zaanse woningcorporaties, Zorgverzekeraar Zilveren Kruis, 
Huisartsenzorg Zaanstreek/Waterland, ouderenvertegenwoordigers, Sociaal wijkteams, Zaankanters 
voor Elkaar 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 is er ruimte voor initiatieven uit het netwerk 
zelf waar het stedelijk aanjaagteam bij kan aanhaken of kan ondersteunen en verder brengen. 
 
1.3 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.  
 
1.4 Samen met ouderen  
Ouderen zelf zijn een belangrijke samenwerkingspartner in het najagen van de ambities uit de 
strategische agenda. De vertegenwoordiging van ouderen loopt onder andere via het stedelijk 
aanjaagteam, in de klankbordgroep en in de organisatie rond de wijkanalyses. Samenwerken en 
overleg is in coronatijd helaas wel lastiger te organiseren. In 2021 wil het aanjaagteam de meer 
rechtstreekse gesprekken met ouderen zeker weer oppakken.  
  



 

 

2. Inspanningen en resultaten 2020 
 
Op de strategische agenda rond ouder worden staat een groot aantal actiepunten. Belangrijke 
onderwerpen, die allemaal bijdragen aan het verwezenlijken van de bovengenoemde ambities. 
Thema’s als eenzaamheid, dementie en mantelzorg vormen de basis van de zorg voor ouderen en 
krijgen volop aandacht van de gemeente en partners.  
Een aantal acties wordt daarnaast door de partners als prioriteit benoemd. Deze prioriteiten hebben 
baat bij de extra aandacht van de partners in het aanjaagteam. Dat gebeurde op 13 december 2019 
tijdens een bijeenkomst van de leden van het Stedelijk aanjaagteam met andere partners uit het 
netwerk, ouderen en gemeenteraadsleden. Twee prioriteiten sprongen eruit: het werken aan geschikt 
maken en houden van bestaande woon-zorgcomplexen en het bevorderen van doorstroom onder 
ouderen. 
Dat wil niet zeggen dat de andere acties minder belangrijk zijn of geen aandacht nodig hebben. De 
totale Strategische agenda weerspiegelt nog steeds de gezamenlijke ambities van de 
samenwerkingspartners; de rest is evenzeer belangrijk. Na de bijeenkomst concretiseerde het 
stedelijk aanjaagteam de opgetekende resultaten en sprak de doelstellingen voor 2020 af.  
 
Als prioriteiten zijn geformuleerd: 

A. Geschikt maken bestaande woon-zorgcomplexen 
B. Stimuleren doorstroming onder ouderen 
C. Geschikte woon-zorgvormen en woningen voor ouderen 
D. In iedere wijk behoefte aan ontmoetingsruimte 
E. Voorlichting  
F. Vervoersmogelijkheden sluiten aan bij de behoeften van ouderen 
G. Wijkanalyses uitvoeren 

 
 
2.1  De hoogtepunten van 2020  
 
 

Hieronder volgt een overzicht van de stand van 
zaken bij de verschillende prioriteiten. Er is hard 
gewerkt in 2020, door de leden van het 
aanjaagteam en door andere partijen. En niet in 
de laatste plaats door de betrokken inwoners 
van Zaanstad.   
 
Een deel van de voorgenomen activiteiten werd 
vertraagd door corona. Overleg lag tijdelijk stil, 
bewonersinbreng was niet te organiseren en 
aannemers aarzelden om bij mensen thuis te 
komen. Dat belemmert de uitvoering maar had 
vooral impact op oudere inwoners zelf.  
 
Miniconcert giraffepark, coronaproof.  

 
Door corona zien we toch al een toename van eenzaamheid en gemis aan contact. Daar staan 
prachtige initiatieven tegenover van mensen om elkaar te helpen. Beeldbellen, telefonische 
doktersconsulten, bijzondere contacten ‘op anderhalve meter’, het bleek allemaal mogelijk. Een aantal 
van die ervaringen nemen we zeker mee in de ontwikkeling van acties in 2021.    
 
Er is gelukkig veel om trots op te zijn. Bij de belangrijkste prioriteiten, met rechtstreekse invloed op 
woningbouw, doorstroming en aanpassing, werden belangrijke stappen gezet. Er kwam subsidie voor 
een doorstroomregeling waardoor in de komende jaren meer ouderen de overgang naar een 
geschikte woning kunnen maken. De verhuiscijfers voor senioren bewegen in de goede richting; 
ouderen zijn iets meer gaan verhuizen.   In 2019 verhuisde 3,1% van alle ouderen binnen Zaanstad 
zelf. Voor de totale bevolking was dit 5,4%. In 2017 was dat respectievelijk 2,8% en 5,8%.   
 



 

Woonwensenonderzoek laat zien dat ouderen liefst verhuizen naar appartementen. Voldoende ‘nul- 
treden woningen’ en speciale woningen voor ouderen beïnvloeden het enthousiasme om te verhuizen 
ongetwijfeld positief. Het is daarom belangrijk dat er afspraken zijn gemaakt over de opgaven in de 
MAAK-gebieden en er veel aandacht is voor alternatieve woon-zorgvormen. Prachtig voorbeeld daarin 
is de manier waarop buurtbewoners het ontwerp konden bepalen voor de nieuwbouw op het oude 
gasfabriekterrein in Krommenie. De buurt kon stemmen op drie plannen van projectontwikkelaars. Dat 
resulteerde in een breed gedragen plan voor totaal 50 woningen, waarvan 12 woningen voor senioren 
met een gezamenlijke ‘huiskamer’.   
 
Met alleen stenen komen we er niet. Mensen maken de prettige, veilige en uitnodigende 
woonomgeving waarin ook ouderen zich thuisvoelen. Stimuleren en faciliteren van ontmoeting is 
daarmee een belangrijke prioriteit. Het eindresultaat van het project ‘ontmoetingsruimte in de wijk’ met 
onder andere adviezen voor de opzet van ontmoetingsruimten geeft daarvoor een goede steun in de 
rug.  

 
In coronatijd werd persoonlijk contact een 
bijzondere uitdaging. Een eenvoudig 
telefoontje kan dan al veel goed doen. Dat 
merkten ook de woningcorporaties die 
speciaal contact opnamen met oudere 
huurders om te vragen of ze hulp nodig 
hadden. Veelal bleken de praktische vragen 
wel opgelost, maar was men erg blij met het 
persoonlijke gesprek. Een aantal mensen 
werd verwezen naar Zaankanters voor 
Elkaar.  
 
Ontmoetingsruimte IJdoorn 

 
Zeer trots zijn we op de woonadviseurs, die 

eind 2020 een aantal van hun activiteiten coronaproof hebben opgepakt. Er kwam een digitale 
communicatiecampagne rondom de huistest en woonadviseurs. Daarnaast kunnen inwoners met 
vragen over woningaanpassingen nu ook voor digitale ondersteuning terecht bij de woonadviseurs. 
Zodra de wijkteams en andere publieke locaties openen worden de (aangepaste) flyers daar 
verspreid. 
 

Goed, toegankelijk en veilig vervoer voor senioren blijft een belangrijk aandachtspunt. Het is alleen 
lastig dat niet voldoende in beeld is wat hier precies aan de hand is. Daarom doen studenten van de 
Hogeschool van Amsterdam eind 2020 onderzoek onder senioren naar hun exacte wensen. Dat geeft 
een basis voor verdere uitwerking van de prioriteit in 2021.  
 
Samenvattend zijn er zeker, ondanks de belemmeringen van corona, stappen gezet in de uitvoering 
van de agenda. In 2021 kan verder gebouwd worden op deze basis. Bijzondere aandacht blijft nodig 
voor de bouw en ontwikkeling van geschikte woningen, woonvormen en woon-zorgplekken. Met de 
planvorming in 2020 en de brede aandacht die dit onderwerp krijgt bij partijen en in het gemeentelijk 
beleid lijken we daar op de goede weg.  
 
 
2.2 Stand van zaken actielijnen en acties  
 
Om structuur te brengen in de agenda kent deze een aantal Actielijnen met samenhangende acties. 
Het totaal draagt bij aan het waarmaken van de ambities. Hieronder staat de stand van zaken binnen 
die actielijnen, met de prioriteiten en overige activiteiten. Per actie noemen we de beoogde resultaten 
voor 2020, wat inwoners merken van de actie en procesmatige mijlpalen, die partijen helpen om 
uiteindelijk tot merkbaar resultaat te komen.  
 
Actielijn 1: Passende woningen en woonvormen voor ouderen van nu en in de toekomst  
Deze actielijn kent drie samenhangende acties, en heeft de hoogste prioriteit in 2020. De acties 
hangen samen maar vragen verschillende oplossingen en de inzet van verschillende partijen. Voor de 
korte termijn, de ouderen van nu, werken partijen aan het meer geschikt maken van bestaande 
complexen voor bewoning door ouderen.  



 

 
Slechts een klein deel van de ouderen verhuist naar meer geschikte woningen wanneer dat eigenlijk 
verstandig zou zijn. Betere doorstroming leidt ertoe dat ouderen in woningen komen die al direct meer 
geschikt zijn en waar geen extra aanpassing nodig is. De tweede actie is dus het wegnemen van 
belemmeringen om te verhuizen en het bevorderen van de doorstroming. De laatste actie binnen deze 
lijn is de kurk waarop alles drijft: er moeten meer geschikte woon-zorgvormen en woningen komen 
voor ouderen.  
 
1. Geschikt maken bestaande woon-zorgcomplexen. 
 
Beoogde resultaten voor 2020: 
- Aantal complexen waar veel ouderen wonen beter toegankelijk maken; 

- Voorstel voor opplusregeling vanuit programma kwaliteit bestaande woningvoorraad. 
 

Wat merken inwoners?  

Met de beschikbare middelen zijn door Parteon voorzieningen getroffen voor het stallen van 
scootmobiels en verbeteren van toegankelijkheid in Wormerveer en Zaandam (totaal ca. 300 
woningen).  
 
Bij seniorencomplex de Zaanstroom in Wormerveer kwamen scootmobiel-safes. Deze mogelijkheid 
wordt op aanvraag aangeboden door Parteon. In complex Jan Slothuis gebeurde nog meer om 
mensen veilig en gemakkelijk toegang te geven tot hun woning. Op de galerijen kwamen 
automatische deuren en in de fietsenstalling 3 scootmobielplaatsen. Hierdoor is de brandveiligheid 
verbeterd en de tevredenheid van de bewoners verhoogd. 
 

scootmobielstalling Jan Slothuis 

 
De Serooskerkestraat (Krommenie) en 
Duinkerken (Krommenie) vragen ook de nodige 
aanpassingen voor scootmobiels. Uitvoering 
vindt waarschijnlijk plaats voor eind 2020. Naast 
deze locaties worden dit najaar andere 
complexen onderzocht om te worden aangepast 
vanuit het pilotproject 'collectief aanpassen 
wooncomplexen'. Realisatie vindt dan in 2021 
plaats. 
 
 
 
 

 
Procesmatige mijlpalen 
Gezamenlijke financiering door de gemeente en de eigenaar (corporatie) is uitgangspunt bij de 
aanpassing van bestaande complexen. De bedoeling is om daarvoor een gemeentelijke 
subsidieregeling uit te werken. Voor het pilotproject 'collectief aanpassen wooncomplexen' heeft de 
provincie Noord-Holland eenmalig subsidie toegekend. Dit is bedoeld om ervaring op te doen met 
complexgewijze aanpassing, de kosten te delen en voorwaarden en criteria op te stellen voor een 
subsidieregeling. Naast de inhoud van de regeling moet tevens aandacht worden gegeven aan de 
daarvoor benodigde financiering door de gemeente (vanaf 2022). Het project neemt dat mee als 
actiepunt voor 2021.    
 
2. Stimuleren doorstroming 
 
Beoogde resultaten voor 2020 

- Doorstroomstrategie bestaande uit één doorstroomregeling voor Zaanse corporaties;  
- Regionale wooncoaches of seniorenmakelaars die samen met de senioren de mogelijkheden in 

kaart brengen en bewoners faciliteren bij de verhuizing door het regelen van de 
verhuiskostenvergoeding en het maken van afspraken met betrokken corporaties; 

- Corporaties registreren de woonwensen en vertalen dit naar woon-zorgvormen (actiepunt 3). 
 



 

 
Wat merken inwoners?  
Gemeente en Zaanse corporaties werken aan een overzicht van het totale woningaanbod dat geschikt 
is voor ouderen. Daarnaast komt er een digitale kaart en een papieren brochure. De ontwikkeling van 
de wooncoaches is door corona op een lager pitje gezet. De corporaties, waaronder Rochdale, 
adviseren ouderen actief wanneer ze vragen hebben over doorstroommogelijkheden. Er zijn ook 
bijzondere ondersteuningsregelingen voor ouderen die willen verhuizen.  
 

 
Bewonersbegeleider Rochdale, NH dagblad 31 oktober. 

 
Procesmatige mijlpalen: 
In diverse overleggen met gemeenten en corporaties in 
Zaanstreek Waterland wordt gewerkt aan een regionale 
subsidieregeling. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk samen 
op te trekken.  
Het stimuleren van de doorstroming en ondersteuning daarbij 
is als afspraak in de Samenwerkingsafspraken 2020-2024 
opgenomen (gemeente, corporaties, huurders). De inzet van 
verschillende instrumenten wordt in de uitwerking 
meegewogen zoals bijvoorbeeld informatievoorziening, 
persoonlijke begeleiding en het financieel aantrekkelijk maken 
voor huurders om te gaan verhuizen. Voor de uitwerking en 
uitvoering is, samen met de andere gemeenten in Zaanstreek-

Waterland, subsidie gekregen bij de provincie Noord Holland. In 2020 is een aanzet gegeven voor de 
uitvoering.  
 
 
 
3. Geschikte woon-zorg vormen en woningen voor ouderen 
  
Beoogde resultaten voor 2020 

- Gemeente, corporaties, ontwikkelaars, zorgkantoor en zorgaanbieders stemmen in 2020 de lange 

termijnplanvorming af in de volgende gebieden: 

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

 MAAK gebied Noord: in 2020 wordt het gebiedsperspectief opgesteld met daarin ook de 

benodigde woonzorgvormen en maatschappelijke voorzieningen 

 Peperstraat  

 Assendelft (Festina Lente) 

 Zaandam West Behouden Haven 

- Er komt een ruimtelijk en inhoudelijk programma van eisen per gebied voor woon-zorgvormen dat 

aansluit op de behoeften van ouderen; 

- In kaart brengen wat de urgente opgave is voor de korte termijn rond huisvesting van 

(zorgbehoevende) ouderen en of en hoe dit te realiseren in bestaande locaties of met tijdelijke 

oplossingen; 

- Advies van het aanjaagteam over het rapport van de commissie Toekomst zorg thuiswonende 

ouderen (Commissie Bos, 2020/7617) en wat de analyses voor Zaanstad betekent.  

 

Wat merken inwoners? 

Voor senioren zijn opgaven voor de MAAK-gebieden vastgelegd (Raadsinformatiebrief 

woonzorgopgave MAAK-gebieden 2020/9234), april 2020): 

 Maak-Noord: 225 woningen/zorgplekken voor senioren 

 Maak-Midden: 225 woningen/zorgplekken voor senioren 

 Maak-Centrum: 200 woningen/zorgplekken voor senioren 

 Maak-Zuid: 250 woningen/zorgplekken voor senioren 

 

Nieuwe woningen voor senioren in aanbouw: 

 Woontoren bij Amandelbloesem (44 levensloopbestendige  appartementen sociale sector). 



 

 Burano 144 levensloopbestendige appartementen met op de begane grond (plint) ruimte voor 
ontmoeten. 

 
Plannen in voorbereiding:  

 Tender Gasfabriekterrein Krommenie afgerond: 12 woningen in middensegment met 
gemeenschappelijke woonkamer (zie illustratie) 

 Centrumgebied Westerkoog, Bannehof, Jufferstraat, herstructurering Smeekeven (Assendelft) 

 Festina Lente en de functie voor de buurt 

 Pilot Weiver Westzaan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voorstel gasfabriekterrein Krommenie 

 

 

Naast de specifieke woningen voor ouderen zijn op meerdere plaatsen in de gemeente 

appartementen (nultreden woningen) in voorbereiding en aanbouw.  

 

 

Bijzondere woningen en woonvormen blijven altijd nodig. 

Daarom is bij de verschillende ontwikkelingen aandacht voor 

de mogelijkheid om initiatieven als een ‘Knarrenhof’ een plek 

te laten vinden. Het gesprek over een mogelijke Knarrenhof 

wordt voortgezet.  

 

 

 

 

Procesmatige mijlpalen 

De lange termijnplanning MAAK-midden is besproken door partijen. De afspraken over de andere 

MAAK-gebieden liggen nu stil door corona-maatregelen. Het programma van eisen per gebied is 

deels opgenomen in het collegebesluit over de opgave voor de MAAK-gebieden.  

 

Op 8 juli ontving de raad ter kennisname het advies van het Stedelijk aanjaagteam over het rapport 

van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (Commissie Bos). Een groot deel van de 

door de commissie voorgestelde acties en aandachtspunten heeft al een plek gekregen in de 

strategische agenda. Vooral op het gebied van digitalisering is nog een slag te maken. Dit onderwerp 

wordt opgenomen bij de prioriteiten voor 2021.  

 

 

Actielijn 2: Ouderen doen mee en zijn onderdeel van vitale netwerken in de wijk 

Prettig en veilig langer thuiswonen gaat over meer dan een geschikte woning. Het gaat ook over 

thuisvoelen in de wijk en je onderdeel voelen van de gemeenschap. De mogelijkheden die de naaste 

https://www.nul20.nl/sites/default/files/images/nieuws/AI%20Rolreder_Krommenie%20900p.jpg


 

woonomgeving bieden voor ontmoeting en ondersteuning bij de kleine uitdagingen van alledag zijn 

daarin heel belangrijk.   

 

Corona heeft grote invloed op de uitvoering van de acties binnen deze actielijn. De noodzakelijke 

contacten voor de uitvoering van deze acties zijn lastiger tot stand te brengen. Of betrokkenen in de 

projecten geven prioriteit aan andere acties, ingegeven door corona. Erger is natuurlijk dat de mensen 

waarvoor we het doen, de meer kwetsbare ouderen, ernstig hebben geleden, en nog lijden, onder 

deze crisis. Daar staat gelukkig tegenover dat we tal van mooie initiatieven zagen, die we bij de opzet 

van deze agenda niet konden voorzien. Waar relevant staan die hieronder vermeld.  

 

4. In iedere wijk behoefte aan ontmoetingsruimte 

 

Beoogde resultaten voor 2020 

- Voorstel invulling ontmoeting in IJdoorn, Zaandam West en Amandelbloesem Wormerveer; 

- Aanscherping van het groeidocument “hoe creëer je een succesvolle ontmoetingsruimte in de 

buurt”  tot een handige Toolkit met tips over succesfactoren en financieringsmogelijkheden.  

 

Wat merken inwoners? 

Medewerking van Rochdale draagt bij aan realisatie van aanpassing van de huidige 

ontmoetingsruimte in seniorenflat IJdoorn. De bewonersvereniging gaat voor aanvullende financiering 

tbv aanpassing en inrichting van de ruimte in gesprek met gemeente en fondsen. Er komt een aparte 

ruimte voor de biljartclub. Hierdoor komt er extra (activiteiten)ruimte beschikbaar voor de bewoners. In 

samenwerking met het Sociaal wijkteam maken studenten van de Hogeschool van Amsterdam een 

activiteitenplan met als doel te komen tot een ontmoetingsplek/activiteiten voor kwetsbare ouderen uit 

de buurt. Fondsen en organisaties die mogelijk steun kunnen geven worden aangeschreven. De 

ervaring daarmee wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling van de Toolkit.  

 

 

 

Activiteiten in ontmoetingsruimtes 

hebben in corona-tijd grotendeels 

stil gelegen. Dat beperkt ook het 

enthousiasme, en de 

mogelijkheden, van bewoners om 

plannen te maken en uit te voeren. 

Naar verwachting wordt de 

uitvoering in 2021 weer enthousiast 

opgepakt.   

 
 

IJdoorn, enthousiaste bewoner 

 

 

Procesmatige mijlpalen 

Het groeidocument “Hoe creëer je een succesvolle ontmoetingsruimte in de buurt’ is getoetst in 

seniorenflat IJdoorn. De wensen/mogelijkheden van bewoners zijn in kaart gebracht en uitgewerkt. De 

meest haalbare actie wordt uitgewerkt in een projectplan dat eind 2020 is afgerond.   

 

Zaandam West: er is een korte analyse gemaakt van het gebied. Het is een samengestelde wijk, veel 
buurtjes op zichzelf gericht, geen buurthuis; wel verschillende (potentiële) ontmoetingsplekken in de 
wijk. Daarvan is een concrete lijst gemaakt. Er lijkt geen samenhang tussen de verschillende 
ontmoetingsplekken. Dit biedt wel mogelijkheden tot versterking. Vanwege de Coronacrisis ligt dit 
grotendeels stil.  
 
Eind 2020 is het eindverslag van het deelproject ‘ontmoetingsruimten in de wijk’ gereed. Daaruit 
volgen mogelijk acties voor 2021. De inspanningen met betrekking tot ontmoetingsruimten, waaronder 
de Toolkit, krijgen een plaats in de uitvoering van de bestuursopdracht ‘Ontmoeten’.  
 



 

5. Bestendigen aandacht ‘Eén tegen eenzaamheid’ 

 

Beoogde resultaten voor 2020 

Eén tegen eenzaamheid is een belangrijk actiepunt voor een aantal (individuele) partnerorganisaties  

en is belangrijk om de totale ambities mee te bereiken. Actief aanjagen door het aanjaagteam was in 

2020 geen prioriteit omdat er voldoende samenwerkingsafspraken liggen.   

De resultaten: 

- twee keer bij elkaar brengen lokale Coalitie om de onderlinge samenhang te versterken; 

- Onderzoek doen naar mogelijkheden van een digitaal platform; 

- Verbinding maken met het bedrijfsleven en regiocollege; 

- Bewustzijn in de samenleving vergroten, bijvoorbeeld door de Week tegen eenzaamheid; 

- Starten met huisbezoeken aan ouderen 75+; 

- Eventueel versterken wijkcoalities met Tijdmachine. 

 

De corona-crisis heeft aandacht voor eenzaamheid, en ‘Eén tegen eenzaamheid’, een nieuwe 

dimensie gegeven. Ontmoeten in de eigen kleine kring, op loopafstand, met de buren werd steeds 

belangrijker. Een netwerk op grotere afstand, bijvoorbeeld verder weg wonende kinderen, bleek in 

deze tijd kwetsbaar. Met recht is nu ‘een goede buur beter dan een verre vriend’. Gelukkig bleken veel 

Zaankanters goede buren. Er ontsprongen tal van initiatieven om, op afstand of digitaal, maar in ieder 

geval veilig, mensen te ondersteunen of om gewoon een gesprek te voeren.  

 

Ook tijdens een periode met 
iets meer mogelijkheden 
passen buurthuizen en 
gemeentelijke 
ouderenorganisaties hun 
programma’s aan. Er kunnen 
minder mensen meedoen. 
Daarbij komt ook nog dat de 
mensen bang zijn. Op die 
manier komen grote groepen 
ouderen in een ‘sociaal 
isolement’ waar iedereen oog 
voor moet hebben.  
 

 

 
Levenskunstenaars voor het 

coronatijdperk 

 

 

 

 

Wat merken inwoners?  

Een van de lopende activiteiten in het kader van sociale versterking zijn De Levenskunst 
gespreksgroepen. Assendelft, Krommenie, Oud Koog, Westerkoog en Zaandam Zuid kennen een 
dergelijke groep met een totaal aantal deelnemers van rond de 40. De zeven gespreksleiders hebben 
tijdens de coronaperiode contact met de deelnemers door nieuwsbrieven, telefoon en zelfs worden 
mensen thuis op afstand bezocht. Er zijn plannen om een nieuwe groep te starten in Saendelft en 
meer samen te werken met de sociale wijkteams.  
 

Een aantal activiteiten uit de eenzaamheidsaanpak kon gelukkig nog worden uitgevoerd. Zo kon net 
voor de corona-crisis de Valentijnsdag van het Regiocollege worden gehouden. Huisbezoeken door 
verschillende vrijwilligers zijn uitgesteld tot na de corona-tijd. Clientondersteuners zijn wel telefonisch 
beschikbaar en proberen praktische hulp te geven. Er zijn vijftig vrijwilligerswaarderingen uitgereikt, 
waarvan een groot deel veilig op anderhalve meter afstand.  
 



 

De coronacrisis levert veel nieuwe initiatieven op, grotendeels in praktische ondersteuning of 

voorkoming van eenzaamheid. Zie bijvoorbeeld  https://samenoverzorg.zaanstad.nl/corona-

initiatieven. Belangrijke informatie is tevens huis-aan-huis bezorgd. Zaankanters voor Elkaar heeft een 

belangrijke functie in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod.  

 

 
 
Ouderengym in coronatijd. 

 
De corporaties hielden in corona-tijd actief contact met hun huurders. Parteon belde ca. 1500 
huurders en Rochdale ca. 221. WormerWonen heeft, in opvolging van uitgestelde reparatieverzoeken, 
zo’n 40 oudere huurders gevraagd of ze nog iets nodig hadden. ZHV merkte vooral dat mensen die 
bellen met een andere vraag net iets langer bleven hangen. Dat is de gedeelde ervaring: er is vooral 
behoefte aan een gesprekje. Soms werden mensen doorverwezen naar Zaankanters voor Elkaar, 
maar de meeste hadden hun dagelijkse zaken al geregeld. Bij verschillende complexen ontstonden, 
ondersteund door de corporaties, mooie muziek- en gymuitvoeringen.  
Ook vanuit religieuze gemeenschappen in Zaanstad zagen we mooie initiatieven ten tijde van corona.  
Milli Görüş in Zaandam Zuid had een locatie beschikbaar voor initiatieven vanuit de gemeenschap, 
bijvoorbeeld als ruimte voor voedselpakketten. Stichting Animo maakte voedselpakketten voor de 
Voedselbank en stuurde bloemen naar het personeel van het Zaans Medisch Centrum. Stichting Ar-
Rahma & Kleurrijk Saendelft hebben een noodfonds opgezet. Hart voor Zaanstad, het gezamenlijke 
platform van kerken, koppelde elke kerk aan een verzorgingshuis. Per verzorgingshuis werd op maat 
gekeken waar behoefte aan is. Een aantal kerken zijn daarnaast actief op het gebied van het koken 
van maaltijden en het beschikbaar stellen van voedselpakketten. 
 
Het college van de gemeente Zaanstad stuurde alle verzorgingshuizen bloemen met een 
videoboodschap (https://youtu.be/fQ9_Ie3tyEc). In april brachten burgemeester Hamming en 
wethouders Mutluer en Groothuismink namens de gemeente Zaanstad fruitmanden met paaseieren bij 
diverse verzorgingshuizen in Zaanstad. Dit om de ouderen en de medewerkers van de 
verzorgingshuizen zo vlak voor Pasen een hart onder de riem te steken. Deze leuke, persoonlijke 
paasactie werd zeer gewaardeerd! 
 
 

https://samenoverzorg.zaanstad.nl/corona-initiatieven
https://samenoverzorg.zaanstad.nl/corona-initiatieven
https://youtu.be/fQ9_Ie3tyEc


 

In de actieweek ‘Eén tegen eenzaamheid’ is de eerste ‘Social sofa’ geïntroduceerd door het 

Zaantheater. De wens is die 

ontmoetingsmogelijkheden op meer 

plekken in de gemeente te plaatsen. 

Bovendien zijn verschillende 

kleinschalige, coronaproof, 

activiteiten uitgevoerd in de wijken.  

 

Procesmatige mijlpalen 

De lokale coalitie Eén tegen 
eenzaamheid heeft verenigt ca. 125 
partijen. De coalitie komt één keer 
per jaar bij elkaar. Onderzocht wordt 
nog hoe we de instandhouding en 
ondersteuning van de coalitie de 
komende jaren het best kunnen 
bestendigen.  
Dat er ook in corona-tijd behoefte is 
aan meedenken en –doen door 
verschillende partijen bleek tijdens 
het geslaagde interactief webinar in 
de week van Eén tegen 
Eenzaamheid.  
De Tijdmachine is in 2020 even 
stilgezet. 

 
 
 
Actielijn 3: Toegankelijke, veilige en uitnodigende woonomgeving en toegankelijke 
voorzieningen en vervoer voor ouderen 
In deze actielijn staat voorop dat ouderen zich niet alleen prettig en veilig willen voelen in huis, maar 
ook daarbuiten. Sterker nog: de omgeving en de voorzieningen moeten uitnodigen om erop uit te 
trekken. Dat is gezond, ondersteunt zelfredzaamheid en levensvreugde en voorkomt eenzaamheid.  
Goede voorzieningen in de buurt van senioren dragen daaraan bij, net zoals de beschikbaarheid van 
vervoer als ouderen minder mobiel worden. 
 
6. Vervoersmogelijkheden sluiten aan bij de behoeften van ouderen  
 

Beoogde resultaten voor 2020 

- In de wijken Assendelft, Westzaan, Rooswijk, Zaandam Noord en Zaandam Zuid laat het stedelijk 

aanjaagteam eerst een onderzoek doen. We laten vooral uitzoeken waar de vragen en behoeften 

liggen. Is het bestaande aanbod voldoende bekend, is de tariefstelling het probleem, of sluiten de 

aanvullende voorzieningen onvoldoende aan op de behoefte van de ouderen? Een open 

onderzoeksinsteek moet ervoor zorgen dat de onderliggende belemmeringen duidelijk worden. Op 

basis van dit onderzoek formuleert het aanjaagteam eventueel nieuwe acties; 

- Ondertussen nemen we deel aan regionale initiatieven om de toegankelijkheid van het openbaar 

vervoer te bevorderen, zoals de OV coach die (groepen) ouderen kan helpen oefenen om (zo lang 

mogelijk) zelfstandig gebruik te maken van het reguliere openbaar vervoer; 

- Sturen op de kwaliteit van het bestaande aanbod is een blijvend aandachtspunt.   

 

Wat merken inwoners?  

Door de corona-crisis is de vervoersbehoefte van de meeste oudere inwoners afgenomen. Het 

aanbod, bijvoorbeeld van vervoer met vrijwilligers, is ernstig beperkt. Het is nog onduidelijk of dit 

problemen oplevert voor de individuele vervoersbehoefte.  
 

 

 

 



 

Procesmatige mijlpalen 

Sinds september werken 21 studenten van Hogeschool van Amsterdam aan een onderzoeksopdracht 

naar vervoersbehoeften. Zij voeren gesprekken met ouderen en professionals, en mogelijk anderen, 

(vervoers/logisitieke bedrijven) om vervolgens met een gerichter plan en oplossingen te komen.  

 

Er ligt een voornemen om, na corona, te werken met zogenoemde OV-coaches die trainingen geven 

aan mensen met een beperking opdat zij zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen.  
 

In coronatijd is vervoer op maat voor ouderen een extra uitdaging, bovenop bestaande vraagstukken 

als de financiering. De uitkomsten van het onderzoek kunnen mogelijk richting geven aan mogelijke 

oplossingen.  

 

7. De openbare ruimte is zo goed mogelijk toegankelijk voor ouderen  

 

Beoogde resultaten voor 2020 

Toegankelijkheid van de openbare ruimte is een belangrijk actiepunt voor een aantal (individuele) 

partnerorganisaties en is belangrijk om de totale ambities mee te bereiken. Actief aanjagen door het 

aanjaagteam was in 2020 geen prioriteit, bijvoorbeeld omdat er voldoende samenwerkingsafspraken 

liggen.   

 

Voorgenomen acties 2020: 

- oppakken knelpunten uit de wijkanalyses; 

- inventarisatie herininrichtingsprojecten in de buurt van plekken waar veel ouderen wonen/komen;  

- ouderen tijdig betrekken, bijvoorbeeld door een schouw van de looproutes. Deze input en andere 

tips en adviezen meewegen bij inrichting van de openbare ruimte; 

- aansluiten bij VN Toegankelijkheidsaanpak. 

 

Wat merken inwoners?  

In het kader van de toegankelijkheidsaanpak en met subsidie 

van de VRA zijn de afgelopen jaren veel bushaltes verhoogd, 

waarmee 90% van de haltes in Zaanstad toegankelijk is. In 

2020 zijn maatregelen uitgevoerd met betrekking tot de 

audiozuil en de herkenbaarheid van het busstation.  

 

In vervolg op de aanleg van de blindengeleidelijn vanaf het 

station naar het centrum, waarmee het winkelgebied voor 

mensen met een visuele beperking is ontsloten, is ook het 

Stadhuis aangesloten op de geleidelijn. Na een aantal liftstoringen in het centrumgebied zijn inmiddels 

verwijzingsbordjes in de liften opgehangen. Deze geven de route aan naar de dichtstbijzijnde lift.  

De met verkeerslichten beveiligde oversteekplaatsen op de kruising Peperstraat/A.F. de Savornin 

Lohmanstraat en Peperstraat/Dominee Baxstraat zijn voorzien van rateltikkers. 

 

In goede samenwerking met de gemeente Heemskerk is een openbaar toilet uit die gemeente 

overgenomen. Dit toilet verkeert in zeer goede staat en is geschikt voor rolstoelgebruikers. Het toilet 

wordt geplaatst op het Hempontplein.  



 

 

Een deel van de acties kreeg in 2020 minder aandacht 

dan verdiend. De coronabeperkingen maken het lastig 

om inwoners rechtstreeks te betrekken, zoals bij het 

uitvoeren van een gezamenlijke schouw.    
Wel is meer tijd gestoken in digitalisering van het 
betrekken van inwoners bij herinrichtingsprojecten. Alle 
informatie staat op https://buitengewoon.zaanstad.nl/ 
Bewoners kunnen de projectleider rechtstreeks bellen.  
Gedurende het project kunnen inwoners via een app de 
stappen van de aannemer volgen.  

 

 

Procesmatige mijlpalen 

Er is een meerjarenplanning met herinrichtingsprojecten die in aanmerking komen voor het betrekken 

van ouderen. 

 

Verschillende maatregelen om het busstation Zaandam toegankelijker te maken voor mensen met een 

visuele beperking zijn in kaart gebracht. Tevens is hiervan de financiële haalbaarheid onderzocht. De 

maatregelen zijn verschillende keren doorgenomen met een ervaringsdeskundige en er ligt advies van 

Visio.  

 

De WIORZ (Wegwijzer Inrichting Openbare Ruimte Zaanstad) is onlangs zodanig herzien dat de 

(her)inrichting van de openbare ruimte wordt getoetst op toegankelijkheid. 

 

Onderzocht is welke subsidiemogelijkheden er zijn voor toegankelijk maken van de openbare ruimte 

voor ouderen. Op dit moment is er geen lopend subsidietraject; zodra die mogelijkheid zich voordoet 

is de intentie om aan te sluiten.   

 
 

Actielijn 4: ondersteuning aan huis en gecombineerde woon-zorgvormen verspreid over 

Zaanstad 

In deze actielijn gaat het om zo lang mogelijk thuiswonen door mensen met een extra zorgvraag of 

kwetsbaarheid. Deze ouderen redden dat niet meer zonder (dagelijkse) hulp van mantelzorgers. Of  

hun (fysieke en menselijke) omgeving moet nog meer rekening houden met hun behoeften,  

bijvoorbeeld vanwege hun dementie.  

 

8. Verder versterken van zorg en ondersteuning aan mantelzorgers in de wijk 

 

Beoogde resultaten voor 2020 

Versterken van zorg en ondersteuning aan mantelzorgers is een belangrijk actiepunt voor een aantal 

(individuele) partnerorganisaties en is belangrijk om de totale ambities mee te bereiken. Actief 

aanjagen door het aanjaagteam is in 2020 geen prioriteit, bijvoorbeeld omdat er voldoende 

samenwerkingsafspraken liggen.   

De resultaten: 

- regionale visie ouderenzorg; 

- op gang brengen samenwerking medisch en sociaal domein in de wijken; 

- doorontwikkeling ondersteuningsaanbod mantelzorg en respijtzorg dat aansluit op de vraag. 

 

Wat  merken inwoners?  

In 2020 is een algemene folder ontwikkeld voor mantelzorgers. Voor de professionals zijn twee 

signaleringskaarten gemaakt met handvatten voor het herkennen en doorverwijzen van mantelzorgers 

en jonge mantelzorgers. Er is een verbeterde versie van de website.  

 

Procesmatige mijlpalen (met betrekking tot mantelzorg door ouderen) 

In april jl ontving de raad informatie over de stand van zaken rond de doorontwikkeling van de 

mantelzorgondersteuning in de volle breedte. Daarin stonden drie stappen: 

https://buitengewoon.zaanstad.nl/


 

 het door Mantelzorg NL analyseren en verrijken van de eerder uitgevoerde Zaanse evaluatie 

van de stand van zaken met inzichten uit landelijke onderzoeken;  

 de uitkomsten toetsen bij belanghebbende partijen;  

 scenario’s ontwikkelen inclusief financiële en organisatorische consequenties, ook in 

samenhang met de waarderingsregeling.  

De aanbevelingen van MantelzorgNL zijn getoetst bij en herkend door belanghebbende partijen, zoals 

ervaringsdeskundigen, Stichting MOE, sociale wijkteams en zorgaanbieders. Er is een actieplan 

opgesteld voor doorontwikkeling van mantelzorgondersteuning vanuit de gedeelde ambitie gericht op 

kennisontwikkeling, samenwerking, informatiekanalen, respijtzorg en waardering.  

 

In het kader van de samenwerkingsagenda met 

zorgverzekeraar Zilveren Kruis wordt onderzocht of er vanuit 

de Wmo aangesloten kan worden op het coördinatiepunt van 

de zorgverzekeraar voor de plekken voor eerstelijnsverblijf.   

 

Verschillende partijen onderzoeken samen, op aangeven van 

partijen in de dementieketen Zaanstreek-Waterland, de 

mogelijkheden voor een respijthuis op een locatie in de regio. 

 

In oktober is de Visie samen sterk voor mantelzorg in 

Zaanstad, over mantelzorgondersteuning, uitgekomen.  

 

 

 

 

 

 

9. Werken aan een dementievriendelijk Zaanstad 

 

Beoogde resultaten voor 2020 

Aandacht voor en beleid op omgaan met (mensen met) dementie is een belangrijk actiepunt voor een 

aantal (individuele) partnerorganisaties en is belangrijk om de totale ambities mee te bereiken. Actief 

aanjagen door het aanjaagteam is in 2020 geen prioriteit omdat er voldoende 

samenwerkingsafspraken liggen.   

 

De resultaten: 

- Verder trainen personeel gemeente en sociale wijkteams; 

- Oproepen andere organisaties om daarin mee te doen; 

- Bewustwording in de samenleving vergroten (Wereld Alzheimer dag); 

- Opvangpunt voor verwarde ouderen; 

- Programmaaanpak verder versterken ketenzorgaanpak dementie; 

- Openen SlimoTheek, uitleenpunt voor thuistechnologie.  

 

Wat merken inwoners? 

 De SlimoTheek (een uitleenpunt voor slimme technologie voor langer thuiswonen, zie 

https://www.generatiethuis.nl/wat-is/slimotheek/ thuistechnologie) start 3 december in De Bieb; 

 Er is een publieksversie van de zorgstandaard dementie; 

 Trainen van personeel en sociale wijkteams bleek lastig vanwege de coronamaatregelen. De 

online training ‘samen dementievriendelijk’ is opgenomen in de gemeentelijke summerschool; 



 

 

      Ook op andere manieren, zoals de voorpagina van het  

       Zaanstad journaal, is er aandacht voor dementie(vriendelijkheid); 

      Tijdens Wereld Alzheimerdag zijn bewoners gestimuleerd om de  

       gratis online training te volgen via het Zaanstad Journaal en  

       (social) media; 

      Aan vrijwilligersorganisaties is aangegeven dat het mogelijk is om  

       gratis een landelijke training Goed omgaan met dementie af te  

       nemen. 

 

 

 

 

 

 

Procesmatige mijlpalen 

In de Regiovisie Zorg voor ouderen 2020-2025 heeft preventie van dementie een plek gekregen. Op 

21 april 2020 is de nieuwe zorgstandaard dementie door partijen getekend.  

 

Partijen waren dicht bij het realiseren van een opvangplek voor dwalende mensen (met mogelijk 

dementie) waarvan de politie de identiteit probeert te achterhalen. De onderzochte plek bij Pennemes 

viel helaas af. Nu wordt gezocht naar een plek waar meer specialistische zorg geleverd kan worden.  

 

Het kernteam netwerk dementie ZW heeft een werkgroep logeren en respijt en een werkgroep 

ontmoeten en activiteiten opgestart. De werkgroep logeren en respijt heeft een mogelijke 

initiatiefneemster voor een respijthuis in contact gebracht met andere partners (zie onder 8).  

 

Er waren plannen om in Zaanstad een herkenbare badge of vergelijkbaar te ontwikkelen voor mensen 

met dementie, waardoor de dragers daarvan veiliger en prettiger deel kunnen nemen aan het 

openbaar leven. Na onderzoek door een extern bureau, in samenwerking met Alzheimer Zaanstreek-

Waterland, is besloten om op termijn aan te sluiten bij landelijke ontwikkelingen op dit terrein.  

 

In 2020 is een eerste verkenning gedaan naar de mogelijkheid om dementievriendelijke gemeente te 

worden. De daarvoor in ieder geval noodzakelijke trainingen konden niet doorgaan. Inmiddels wordt 

gewerkt aan een plan van aanpak dat begin 2021 tot uitvoering kan komen. Het streven is om eind 

2021 dementievriendelijke gemeente te zijn. 

 

 

Actielijn 5: Goed voorbereid op de toekomst  

In deze actielijn gaat het erom dat ouderen zich goed voorbereiden op hun oude dag en weten waar 

ze informatie of hulp kunnen vinden.  

 

10. Werken aan voorlichting blijf onverminderd belangrijk  

 

Beoogde resultaten voor 2020  

- gezamenlijke communicatiestrategie samenwerkende partners; 

- pilot draaien met woonadviseurs over voorlichting; 

- voorlichting vanuit comfortabel wonen; 

- bewonersbijeenkomsten in de wijk 

 

Wat merken inwoners? 

De derde herziene druk van de Gids Langer thuis wonen verschijnt eind 2020. Het papieren gidsje 

voorziet in de behoefte van veel ouderen om zelf, op papier, informatie te vinden over tal van 

onderwerpen. Het wordt verspreid bij wijkteams, huisartsen, buurthuizen, bibliotheek en 

supermarkten.  De gids is ook digitaal te lezen op de website https://langerthuiswonen.zaanstad.nl/ 

 

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


 

 
Woonadviseurs met wethouder Songül Muluer.  

 

Informatie op papier is nu nog belangrijker, aangezien veel voorlichtingsactiviteiten last hebben van de 

corona-crisis en –maatregelen. Vanwege de corona-crisis en –maatregelen is de inzet van de 

woonadviseurs tot een minimum beperkt gebleven. Gelukkig kon in het vierde kwartaal de 

communicatie rondom de woonadviseurs opnieuw opgestart worden, afgestemd op de corona-

maatregelen. Het gaat om een digitale communicatiecampagne rondom de huistest en 

woonadviseurs. Daarnaast kunnen inwoners met vragen over woningaanpassingen nu ook voor 

digitale ondersteuning terecht bij de woonadviseurs. Zodra de wijkteams en andere publieke locaties 

weer openen is de (aangepaste) flyer daar beschikbaar. 

 

Procesmatige mijlpalen   

De communicatieadviseurs van de partners in het aanjaagteam weten elkaar goed te vinden. 
Gezamenlijk werd onder andere een communicatiekalender opgesteld met als speerpunten:    

 Langer zelfstandig thuis/doorstroom; 

 Ontmoeten (ook eenzaamheid); 

 Dementie/mantelzorger; 

 Duurzame zorg (stenen, wijken, zorg). 
Het doel van de kalender is om verschillende initiatieven van de partners in het aanjaagteam te 
verbinden tot een sterkere gezamenlijke boodschap.   
 

 

11. Door wijkanalyses leiden de algemene prioriteiten tot meer maatwerk voor de wijk 

 

Beoogde resultaten voor 2020  

- Laatste wijkanalyses uitvoeren;  

- Opmaken stand van zaken in de wijken waar eerder wijkanalyses hebben plaatsgevonden.  

 

Wat merken inwoners?  

De wijkanalyse Zaandam West is uitgevoerd. Zaandam Zuid is deels uitgevoerd, in elk geval is er een 

grote bijeenkomst met bewoners gehouden. De overige analyses zijn gestopt vanwege de corona-

maatregelen.  

 

Procesmatige mijlpalen  

De laatste wijkanalyses konden in 2020, vanwege coronamaatregelen, niet worden uitgevoerd. Het 

aanjaagteam bekijkt op welke manier het verzamelen van de juiste informatie en betrokkenheid van 



 

de openstaande wijken in 2021 wordt uitgevoerd. Een voorstel daarvoor komt bij de actiepunten voor 

2021.  

 

3.  Vervolg  

In 2021 zal weer met een prioritering gewerkt worden. In december 2019 bespreken de partners in het 

stedelijk aanjaagteam samen met raadsleden, ouderen en andere betrokkenen de stand van zaken in 

2020 en de prioriteiten voor 2021. Een aantal acties uit 2020 schuift in ieder geval door naar 2021, 

waaronder veel activiteiten waarbij fysieke aanwezigheid van ouderen noodzakelijk is. Zodra de 

coronamaatregelen dat toestaan zal veel tijd en aandacht nodig zijn voor het opnieuw verstevigen van 

dat netwerk.  

De Factsheet ouder worden in Zaanstad 2020 (bijlage) geeft informatie en data over de 
bevolkingsontwikkeling, woningbehoeften en tal van andere aspecten van het ouder worden in de 
gemeente. Het stedelijk aanjaagteam neemt de daarin geschetste ontwikkelingen mee als basis voor 
verdere aanscherping, waar nodig, van de prioriteiten.   
 

Naast de heropbouw van het netwerk en de vernieuwde start van fysieke activiteiten zal digitalisering 

een belangrijk aandachtspunt zijn. Het aanjaagteam start daarvoor met een projectgroep digitalisering.  

 

 
(de Compaan en Zorg van Nu)  

 


