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We worden steeds ouder. Net als in andere gemeenten 
voorzien we in Zaanstad een omvangrijke toename 
van het aantal oudere inwoners in de komende 
decennia. Begin 2021 heeft Zaanstad ca. 29.000 
inwoners van 65 jaar en ouder. Naar verwachting stijgt 
dit aantal tot tegen de 40.500 in het jaar 2040. Dat 
zijn ouderen die langer doorwerken, een actief en 
sociaal leven hebben, die langer thuis willen en blijven 
wonen. En die dat daadwerkelijk ‘met elkaar’ willen 
doen. Maar ook ouderen die onze zorg en ondersteu-
ning nodig hebben. De groei van het aantal ouderen 
heeft invloed op de woningbouwopgave. Nieuwe 
woonvormen zijn gewenst en bestaande woningen 
dienen levensloopbestendig te worden gemaakt. 
Belangrijk is ook de kwaliteit van leven van ouderen. 
Hoe willen mensen oud worden, welke behoeften 
hebben inwoners? 

Gelukkig erkennen de maatschappelijke partners in 
Zaanstad, samen met de gemeente, dat geen enkele 
organisatie, of oudere, deze vraagstukken alleen kan 
oplossen. Dat moeten we echt samen doen. De door de 
gemeenteraad begin 2017 vastgestelde “Strategische 
agenda ouder worden in Zaanstad” (Strategische agenda) 
geeft daarvoor de basis. In de agenda beschrijven de 
partners, verenigd in het stedelijk aanjaagteam, hun 
ambities als volgt: 

• dat mensen zoveel mogelijk in de eigen wijk kunnen 
blijven als zij ouder worden; 

• dat er passende woningen en woonvormen zijn voor de 
ouderen van nu en van de toekomst; 

• dat ouderen blijven meedoen en onderdeel zijn van 
vitale netwerken; 

• dat mensen ouder kunnen worden in een veilige en 
toegankelijke omgeving met goede voorzieningen in de 
buurt; 

• dat er een gevarieerd zorg- en dienstenaanbod voor 
ouderen in de wijk is en een goede spreiding van 
gecombineerde woonzorgvormen in Zaanstad. 

Jaarlijks legt het stedelijk aanjaagteam vast met welke 
projecten ze aan de slag gaan om op stedelijk- en 
wijkniveau de ambities te realiseren. In deze vierde 
voortgangsrapportage staan de inspanningen en 
resultaten van 2021. We gaan in op:
1. De organisatie, aanpak en samenwerking 
2. De inspanningen en resultaten in 2021 
3. Het vervolg in 2022

Inleiding

Opstellers: Stedelijk aanjaagteam ouder worden in Zaanstad: Pennemes/Mennistenerf combinatie, De Zorgcirkel, Evean, Parteon en 

Rochdale namens de Zaanse woningcorporaties, Zorgverzekeraar Zilveren Kruis, Huisartsenzorg Zaanstreek/Waterland, Zaankanters 

voor elkaar, vertegenwoordigers van ouderen en buurthuizen, sociale wijkteams, GGD Zaanstreek/Waterland en Gemeente Zaanstad.
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De strategische agenda is de basis voor samenwerking in 
het ‘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: Pennemes/Mennistenerf combinatie, De 
Zorgcirkel, Evean, Parteon en Rochdale namens de Zaanse 
woningcorporaties, Zorgverzekeraar Zilveren Kruis, 
Huisartsenzorg Zaanstreek/Waterland, Zaankanters voor 
elkaar, een ouderenvertegenwoordiger, een vertegen-
woordiger van de buurthuizen, sociale wijkteams, de GGD 
en Gemeente Zaanstad. 

Het aanjaagteam waakt ervoor om ouderen te zien als 
een doelgroep voor zorg. Het gaat om een krachtige, 
onmisbare groep in onze stad en een belangrijke steun bij 
en aanjager van tal van (maatschappelijke) activiteiten. Zo 
zien we dat sport- en andere verenigingen volop leunen op 
hun vele oudere vrijwilligers, dat ouderen onderling de 
beste mantelzorgers zijn en dat het merendeel van de 
ouderen zelf prima in eigen regie hun leven op orde kan 
houden. Maar er zijn ook ouderen die extra steun nodig 
hebben. Door de vergrijzing verwachten we dat die groep 
in de toekomst groter zal worden. Het is juist dan 
belangrijk om prioriteiten te stellen en op zoek te gaan 
naar waar ouderen zelf het meest belang aan hechten. 
Daarom is een vertegenwoordiger van de ouderenorgani-
saties als volwaardig partner opgenomen in het 
aanjaagteam. Daarnaast bespreken we onderdelen, zoals 
dit jaar de ‘dementievriendelijke gemeente’ met het 
burgerplatform, nodigen we ouderen zelf uit voor de 
jaarlijkse bijeenkomst van het aanjaagteam en voor de 
stedelijke bijeenkomst over 1 tegen eenzaamheid. 

Naast de lokale activiteiten en ontwikkelingen waar deze 
voortgangsrapportage betrekking op heeft is er ook een 
groeiende regionale samenwerking rondom ouderen. Dit 
vloeit voort uit de ‘Regiovisie zorg voor ouderen 
Zaanstreek-Waterland’, die is opgesteld door een aantal 
zorgpartijen en is ondertekend door diverse organisaties 
waaronder de gemeente Zaanstad. Daar is in november 
ook een persbericht over uitgebracht. Aan de samenwer-
king is de werktitel ‘GOUD’ verbonden, omdat het gaat 
over goed (gerust, gezond) ouder worden in de regio. Dit 
is ook benadrukt vanuit de vertegenwoordigers van 
ouderen zelf, die actief deelnemen aan deze samenwer-
king. De komende tijd vindt concrete uitwerking plaats in 
drie deelprogramma’s: a) gezond leven en zelfstandig 
wonen, b) bieden van een goede herstelomgeving en 
voorkomen van acute zorg, c) leven met langdurige zorg. 
Daarbij wordt zoveel mogelijk gewerkt vanuit data: wat is 
de omvang en inhoud van de opgave (vanuit de leefwereld 
van ouderen zelf), wat is daarop nodig, wat is er al gereed 
of in gang gezet, en wat is er dan nog nodig. Ook ICT, 
communicatie en innovatie zijn belangrijke aspecten in de 
aanpak. Omdat de vergrijzingsopgave veelomvattend is 
wordt vanuit een bestuurlijk overleg (waarin ook Zaanstad 
zitting heeft) gestuurd op focus en concrete prestaties en 
resultaten. Ook wordt goed gekeken wat echt op 
regionale schaal moet worden opgepakt, zodat er niet 
dubbel gebeurt wat op lokaal niveau al plaatsvindt zoals 
vanuit het Aanjaagteam in Zaanstad. 

1. Organisatie, aanpak en samenwerking in 2021
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In de Strategische agenda worden de ambities vertaald in 
verschillende projecten en acties. Niet alles kan tegelijk 
evenveel aandacht krijgen. Het is daarom belangrijk om 
prioriteiten te stellen. Dat gebeurde op 18 december 2020 
tijdens een online bijeenkomst van de leden van het 
Aanjaagteam met andere partners uit het netwerk, 
ouderen en gemeenteraadsleden. Uit de bijeenkomst bleek 
vooral dat we op de goede weg zijn. De geïdentificeerde 
acties zijn nog steeds de punten waar we gezamenlijk aan 
moeten en willen werken. In het bijzonder aan:
• Bevorderen van de verhuizing van ouderen naar meer 

geschikte woningen (doorstroming)
• Geschikte woon- en zorgvormen voor ouderen 
• Vervoersmogelijkheden die aansluiten bij behoefte van 

ouderen
• Onderzoek op wijkniveau
• Bestendigen aanpak Eén tegen eenzaamheid
• Digitalisering

Ook de andere onderdelen van de agenda blijven 
onverminderd belangrijk. De totale strategische agenda 
moet immers in samenhang worden bezien en uitgevoerd, 
alle onderdelen zijn belangrijk voor de gezamenlijke 
doelstelling dat ouderen prettig oud kunnen worden, 
zoveel mogelijk in hun eigen omgeving. We blijven daarom 
ook werken aan: 
• Versterken bestaande woon(zorg)-complexen 
• In iedere wijk behoefte aan ontmoetingsruimte
• Werken aan een dementievriendelijk Zaanstad
• De openbare ruimte is zo goed mogelijk toegankelijk 

voor ouderen
• Verder versterken van de zorg en ondersteuning aan 

ouderen en mantelzorgers in de wijk

Het Stedelijk aanjaagteam is zich er meer en meer van 
bewust dat de uitdagingen rondom vergrijzing niet alleen 
gaan over ‘langer thuiswonen’. Naast gevolgen voor onder 
meer de betaalbaarheid van onze collectieve 
voorzieningen in de zorg, heeft de vergrijzing immers ook 
effect op de werking van de arbeidsmarkt. De verhoogde 
pensioenleeftijd (en andere veranderende variabelen op de 
arbeidsmarkt) zorgen daarnaast ook voor een andere 
gemiddelde levensloop wat leidt tot andere 
voorzieningenvraagstukken. Het bestaande algemene 
‘plan’ – leren, werken, pensioen – lijkt niet lang meer te 
voldoen. Die vraagstukken zijn nog lang niet 
uitgekristalliseerd; het Stedelijk aanjaagteam zet het 
gesprek daarover in 2022 op de agenda. Daarbij biedt de 
Maatschappelijke visie Zaanstad belangrijke 
uitgangspunten. 

Corona bepaalde ook in 2021 helaas nog een groot deel van 
het (sociale) leven van ouderen. Elkaar ontmoeten in de 
huiselijke sfeer werd beter, maar activiteiten in grotere 
groepen bleven lastig te organiseren. Een deel van de 
geplande activiteiten heeft daardoor vertraging opgelopen 
of moest online gebeuren. Het stedelijk aanjaagteam 
maakt zich vooral zorgen over de gevolgen van corona 
voor ouderen op de langere termijn. Het is niet eenvoudig 
om netwerken weer op te bouwen, vrijwilligers terug te 
halen en in het algemeen weer voldoende vertrouwen te 
krijgen om elkaar veilig te kunnen ontmoeten. Corona 
blijkt niet zomaar voorbij te gaan. Het stedelijk 
aanjaagteam houdt oog voor de gevolgen voor ouderen en 
blijft zich ook in 2022 inzetten om die zo veel mogelijk te 
beperken. 

Om structuur te brengen in de uitvoering van de 
strategische 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. 

Actielijn 1: Passende woningen en 
woonvormen voor ouderen van nu 
en in de toekomst 

Deze actielijn kent drie samenhangende acties. 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, met de pilot ‘collectief aanpassen 
toegankelijkheid’. 

Slechts een klein deel van de ouderen verhuist naar meer 
geschikte woningen wanneer dat eigenlijk verstandig zou 
zijn. Eerder verhuizen naar een passende woning zorgt 
ervoor 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. Dat zorgt er tevens voor dat andere 
woningzoekenden sneller in een geschikte woning kunnen 
komen (doorstroming op de woningmarkt). De laatste 
actie binnen deze lijn is de randvoorwaarde voor de 
andere: er moeten voldoende passende woon(zorg)
vormen en woningen komen voor ouderen. 

2. Inspanningen en resultaten 2021
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De GGD monitor ‘gezondheid, welzijn en leefstijl van 
senioren’ uit september 2021 laat zien dat 79% van de 
ouderen de eigen woning geschikt vindt om oud te 
worden. Dat betekent dat een vijfde van de ouderen nog 
op zoek is (al dan niet actief) naar een geschikte woning of 
mogelijkheden voor het passend maken van de eigen 
woning. 50% geeft aan zeer tevreden te zijn met de eigen 
woning. Er lijkt dus ruimte om met passend aanbod 
mensen te verleiden om na te denken over hun woning en 
woonwensen. 

1. Geschikt maken bestaande woon(zorg)complexen.

Toegankelijkheid voor 428 woningen verbeterd

In 2020 zijn we gestart met een pilot ‘collectief aanpassen 
toegankelijkheid’ om wooncomplexen samen met 
eigenaren aan te passen en de gemeenschappelijke 
ruimten (entree, berging, galerij) toegankelijk te maken 
voor een grote groep ouderen en mensen met een 
beperking. Het doel is het verhogen van de kwaliteit van 
de bestaande woningvoorraad ter ondersteuning van 
ouderen of mensen met fysieke beperkingen die 
zelfstandig willen blijven wonen. Door een complexgewijze 
aanpak verbetert de bestaande woningvoorraad voor hen, 
denken en financieren woningeigenaren mee aan de 
kwaliteit van de bestaande woningvoorraad, worden Wmo 
middelen effectief ingezet voor de gehele populatie 
(ouderen) van het wooncomplex en het vermindert het 
aantal individuele Wmo aanvragen op dit onderdeel. De 
pilot is mogelijk gemaakt door een subsidie van de 
provincie Noord-Holland.

De pilot heeft in 2021 geleid tot voorstellen tot het 
aanpassen van 5 complexen verspreid over de stad: De 
Helling-Zaandam, Bergblauwstraat en Panneroodstraat-
Zaandam, Appalachen-Assendelft en La Palma-Zaandam. 
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Dit laatste complex is in particulier bezit, waarbij de 
Vereniging van Eigenaren over de aanpassing beslist. Na 
realisatie (eind 2021) is de toegankelijkheid van de 
gemeenschappelijke ruimten in deze complexen voor in 
totaal 428 woningen verbeterd. De totale investering 
bedraagt € 158.000, waarvan 50% door de eigenaren 
wordt betaald en de rest uit de subsidie. Eén van de 
uitkomsten van de pilot is het oormerken van meer 
woningen als GEB-woning (Geringe Ergonomische 
Beperking). De GEB-woning is niet specifiek bedoeld voor 
ouderen, maar er gelden wel toewijzingsregels1.

Procesmatig gezien is de pilot met toestemming van de 
provincie Noord-Holland verlengd tot september 2022. De 
reden hiervoor is dat realisatie van de aanpassingen en de 
bijdrage in de kosten van de complexeigenaar beter in een 
jaarlijkse begrotingscyclus past. Door de verlenging kan er 
in 2022 met het provinciale subsidie nóg een 
aanvraagronde plaatsvinden. Omdat daarna de subsidie 
van de provincie stopt zal een voorstel over het vervolg 
worden gedaan. We onderzoeken op welke wijze de 
gemeente Zaanstad vanaf 2023 een structurele regeling 
voor meerdere jaren kan opzetten. 

1 Zie ook de beleidsregels indicatiestelling aangepaste woningen gemeente Zaanstad 2016, waarin de toelichting staat: ‘Voor afgifte van een indicatie aangepaste woning is het niet vereist dat de aanvrager 
met dakloosheid wordt bedreigd, doch is het vereist dat de aanvrager kampt met een beperking die verhuizing naar een op zijn beperking aangepaste woning noodzakelijk maakt.” Leeftijd is dus op zich geen 
criterium voor de indicatiestelling, maar in de praktijk zijn het wel overwegend ouderen die een GEB-indicatie krijgen. Want bijvoorbeeld jongeren met een beperking die nog bij hun ouders wonen maar op 
zichzelf willen gaan wonen voldoen niet aan het criterium dat verhuizing vanwege de beperking noodzakelijk is.
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2. Bevorderen verhuizing van ouderen naar passende 
woningen (doorstroming)

Regeling 65+ verhuisvoordeel en brochure Woningen   
voor senioren

Op 1 juli is de regeling 65+ Verhuisvoordeel in werking 
getreden. Senioren krijgen daarmee voorrang op 150 
gelijkvloerse sociale huurwoningen, zodat ze passend 
kunnen wonen en er doorstroming op gang komt. Ze 
nemen daarbij hun ‘oude’ huur mee en krijgen een 
verhuissubsidie. De regeling geldt op dit moment voor één 
jaar en wordt gezamenlijk uitgevoerd door acht 
gemeenten en acht corporaties in Zaanstreek-Waterland. 
De eerste resultaten van het gebruik van de regeling zijn 
positief. We verwachten dat eind van jaar tussen de 50 en 
65 woningen zijn aangeboden in de voorrangsregeling. De 
daadwerkelijke toewijzing aan senioren 65+ loopt nog iets 
achter. In 2022 zullen we daarom meer specifieke 
communicatiemiddelen inzetten, vooral gericht op 
ouderen in een eengezinswoning. Over het proces rondom 
de subsidieverlening en de samenwerking tussen partijen 
zijn we heel tevreden. Rond mei 2022 verwachten we de 
eerste evaluatie de regeling. 

In 2021 brachten we een nieuwe, uitgebreide brochure 
Woningen voor senioren uit, zowel online als in papieren 
versie. Daarin vinden senioren die een verhuizing 
overwegen een overzicht van bestaande wooncomplexen 
die geschikt zijn voor ouderen. Bij elk complex staat een 
foto, een beschrijving en een plattegrond. De brochure is 
erg populair; in korte tijd waren alle brochures verstuurd. 
In 2022 maken we een aangepaste versie. 

3. Geschikte woon(zorg) vormen en woningen voor 
ouderen
 

Nieuwe woningen in aanbouw, intensivering 
samenwerking in MAAK-gebieden

In 2020 zijn de opgaven voor de woon-zorgplekken voor 
ouderen en geschikte woningen voor ouderen in de 
MAAK-gebieden vastgelegd (Raadsinformatiebrief 
woonzorgopgave MAAK-gebieden 14 april 2020). Om die 
opgave nader in te vullen organiseerde het Stedelijk 
aanjaagteam in juni 2021 een bijeenkomst van zorgpartijen 
en MAAK-managers, waarin per gebied de mogelijkheden 
werden besproken. Dat leidde tot meer begrip en vooral 
meer gezamenlijk gevoel van urgentie. Als vervolg op de 
bijeenkomst is afgesproken om de behoefte aan woningen 
en zorgplekken te actualiseren, rekening houdend met de 
tendens dat nog veel meer zorg aan huis zal plaatsvinden. 
Het aanjaagteam ontwerpt daarvoor ‘kwetsbaarheids-
profielen’ van ouderen, die als basis dienen om een beter 
beeld te krijgen van de behoefte per profiel. We 
onderzoeken de aantallen (om hoeveel ouderen gaat het 
per profiel), waar behoefte is aan extra woningen en 
zorgplekken (waar vinden we mensen met die profielen) 
en wat dat betekent voor de omgeving (denk aan extra 
ontmoetingsruimten). Begin 2022 zijn de resultaten 
daarvan bekend. 
Continu betrekken we de woonzorgopgave, de afspraken 
over aantallen zorgplekken en (geclusterde) kleinschalige 
woningbouw voor ouderen (denk aan de wens voor een 
Knarrenhof), steeds meer bij ontwikkelingen in en buiten 
MAAK-gebieden. Vooral die laatste afspraak blijft 
bijzondere aandacht houden. Positief daarbij is de 
aankondiging van een rijkssubsidieregeling voor 
ontmoetingsruimten in dergelijke woonvormen. We 
hopen dat daarmee een deel van de belemmeringen kan 
worden weggenomen, hoewel het vinden van een 
geschikte locatie in onze stad een uitdaging blijft.

Ouderen zelf merken het meest van de toegenomen 
bouwactiviteiten. Zo zijn er nieuwe woningen voor 
senioren in aanbouw:
• Woontoren bij Amandelbloesem (44 levensloopbe-

stendige appartementen sociale sector).
• Burano: 144 levensloopbestendige appartementen met 

op de begane grond (plint) ruimte voor ontmoeten. De 
betrokken partners in het stedelijk aanjaagteam 
trekken gezamenlijk op om de verhuur tot een succes 
te maken. Zo is er in overleg met de gemeente voor 
gekozen om een deel van de woningen ook 
toegankelijk te maken voor de 55-plusser die (nog) 
geen zorg nodig heeft. Dat overleg heeft geleid tot een 
aanpassing van de inkomenseisen en een verlaging van 
de huurprijs. 

Locaties met extra voorzieningen (voor ouderen): 
• Tender Gasfabriekterrein Krommenie afgerond: 12 

woningen in middensegment met gemeenschappelijke 
woonkamer 

• Vernieuwbouw Festina Lente en Saenden en aanpassen 
aan de huidige behoeften van ouderen met langdurige 
zorg. Bij Festina Lente is met Woonzorg en Parteon, 
dat het naastliggende complex wil aanpassen, 
inmiddels een intentieovereenkomst ten behoeve van 
een quick scan afgesloten om te kunnen werken aan de 
initiatieffase. Bij de verdere stappen wordt onder 
andere aandacht gevraagd voor het betrekken van de 
buurt, de stedenbouwkundige invulling en de 
mogelijkheden voor ontmoeting in of rondom het 
complex.

• Bestevaer: 30 woningen met 24-uurszorg in Assendelft 
(open eind 2022)

• Westerwatering. Het complex Westerwatering is een 
voormalig verzorgingshuis, dat tegenwoordig wordt 
bewoond op basis van scheiden van wonen en zorg. 
Hoewel dit zeker voorziet in een behoefte heeft het 
complex helaas de afgelopen tijd ook te kampen gehad 



9



10

met leegstand. De zorgaanbieder, Evean, werkt eraan 
om dit probleem op te lossen. Het college houdt 
hierover regelmatig contact met Evean. In 2021 heeft 
Evean het concept aangepast, waarbij mensen niet 
meer een all-in bedrag betalen voor zowel huur als 
maaltijdvoorziening, maar een lager bedrag voor de 
huur en dan apart de maaltijd kunnen gebruiken tegen 
betaling. Ook wordt er ter plekke gekookt, wat de 
sfeer rondom de maaltijden levendiger en gezelliger 
maakt. Verder lopen er gesprekken met een andere 
zorgaanbieder om te kijken of ook van hen uit cliënten 
in Westerwatering kunnen komen wonen. Daarnaast 
worden in het Aanjaagteam tips en ervaringen gedeeld 
rond het concept van scheiden van wonen en zorg in 
vergelijkbare complexen elders in de stad. 

Plannen met gelijkvloerse woningen geschikt voor 
ouderen, een paar voorbeelden: 
• Centrumplan Westerkoog. In de wijk Westerkoog 

wonen veel jonge gezinnen met kinderen en veel senio-
ren in grondgebonden woningen die veelal ‘eerste 
generatie bewoners’ zijn. Centrumplan Westerkoog 
speelt in op de behoefte aan diversiteit in het 
woningaanbod met onder andere appartementen die 
goed toegankelijk zijn voor senioren (start 2022).

• Bannehoven in Zaandijk (start 2022)
• Jonker Juffer, waar ZVH werkt aan het bouwen van 

nieuwe sociale huurwoningen. De nieuwbouw krijgt 
circa 90 sociale huurwoningen (appartementen) en 
circa 12 koopwoningen (stadshuizen).

Ook in regionaal verband werken we aan het concretise-
ren van de woonzorgopgave zoals in de reeds genoemde 
regionale samenwerking ‘GOUD in Zaanstreek-Water-
land’. De regionale ambassadeurs van de Taskforce 
Wonen en Zorg (waaronder de Zaanse wethouder voor 
ouderenbeleid, Songül Mutluer) inspireren hun collega’s 
om, waar nodig, gezamenlijk op te trekken in deze grote 

opgave. Een eerste stap daarin was een gezamenlijk 
overleg van portefeuillehouders Wonen en Zorg 
Zaanstreek/Waterland in november 2021. 

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

Passende, geschikte woningen zijn belangrijk, maar 
thuisvoelen gaat over de hele omgeving. Wonen in een 
prettige buurt en je onderdeel voelen van de gemeen-
schap. Ontmoeting en ondersteuning in de eigen buurt is 
daarmee een belangrijke randvoorwaarde om langer 
prettig en zelfstandig te wonen en basis voor geluk in het 
algemeen.

Voor 66% van de ouderen in Zaanstad geldt dat zij zich 
(bijna) altijd gelukkig voelen. Helaas is 49% van de 
ouderen in Zaanstad eenzaam (GGD-monitor). Het 
aanjaagteam steunt activiteiten om juist de sociale 
eenzaamheid (ongeveer een derde van de ouderen) te 
ondervangen. 

4. In iedere wijk behoefte aan ontmoetingsruimte

Ontmoetingsruimte IJdoorn, advies voor ontmoeting 
in Zaandam-West

Het stedelijk aanjaagteam pakt het thema ontmoeting 
praktisch op: op welke manier kunnen de partners 
bijdragen aan het daadwerkelijk totstandbrengen van 
meer ontmoeting? Dat is uitgewerkt in twee projecten: 
aanpassing van de ontmoetingsruimte in de IJdoorn en 
onderzoek naar ontmoetingsmogelijkheden in 
Zaandam-West. 

Met subsidie van een aantal fondsen en medewerking van 
Rochdale is de aanpassing van de huidige ontmoetings-
ruimte in de IJdoorn mogelijk gemaakt. Gebruikers van de 
ruimte worden betrokken bij de uitvoering.

Als uitwerking van de ideeën rondom ontmoeten heeft 
het stedelijk aanjaagteam een casus aangepakt: de vraag 
naar de behoefte aan een ontmoetingsruimte in Zaandam 
West. Die is opgepakt vanuit de visie op wooncirkels. 
Organisaties en mensen uit de buurt zijn aan elkaar 
verbonden om te kijken wat er al in een buurt is en of en 
hoe dit een antwoord kan zijn op de gevoelde behoefte 
aan ontmoeting in de buurt. Het denken in wooncirkels 
heeft de belangstelling van het stedelijk aanjaagteam en 
het wil er meer ervaring mee opdoen.

De analyse en resultaten van het onderzoek in 
Zaandam-west zijn besproken met bewoners en andere 
partijen. Het gaat hier om een samengestelde wijk, veel 
buurtjes op zichzelf gericht, zonder buurthuis maar wel 
met verschillende (potentiele) ontmoetingsplekken in de 
wijk. Bewoners menen dat toch juist die centrale plek nog 
ontbreekt. Onderzocht wordt of hier een tijdelijke 
invulling mogelijk is in vrijkomende panden die nog 
wachten op een eindbestemming. Het stedelijk 
aanjaagteam neemt de ervaringen mee de verdere 
uitwerking van de ‘kwetsbaarheidsprofielen’ zoals 
hierboven genoemd in relatie tot de wooncirkels.

In december 2021 treedt een subsidieregeling voor 
ontmoetingsplekken in geclusterde woonvormen van 
ouderen in werking. De Rijksoverheid wil met de subsidie 
deze manier van wonen, in elkaars nabijheid, mogelijk 
maken voor meer ouderen. De regeling kan worden 
gebruikt voor de bouw van een ontmoetingsruimte in 
zowel nieuw als bestaand vastgoed en zal openstaan voor 
zowel woningcorporaties, marktpartijen, burgerinitiatie-
ven als zorgaanbieders. De partijen in het aanjaagteam 
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zijn alert op de hiermee geboden mogelijkheden en 
dragen die actief uit aan partijen.

5. Bestendigen aandacht ‘Een tegen eenzaamheid’

Online bijeenkomsten Eén tegen eenzaamheid, Project 
ontmoeten en digitale vaardigheden, onderzoek 
studenten Hogeschool van Amsterdam, groepen 
Levenskunst, lokale initiatieven in coronatijd. 

De activiteiten van en deelname in de lokale coalitie Eén 
tegen eenzaamheid zijn een belangrijk actiepunt voor een 
aantal (individuele) partnerorganisaties. Dat bleek des te 
meer in coronatijd. Ontmoeten in de eigen kleine kring, op 
loopafstand, met de buren werd steeds belangrijker, zeker 
toen reizen lastig en georganiseerd ontmoeten 
onmogelijk was. 

Gelukkig zagen we tal van mooie initiatieven, juist in deze 
moeilijke tijd. We noemen onder andere:
• Koffie-inloop bij de sociale wijkteams ging ook in 

corona tijd in aangepaste vorm door. Vooraf 
aanmelden was hiervoor verplicht;

• Een woningcorporatie organiseerde bijeenkomsten in 
de wijk om samen met inwoners de gevolgen van 
Corona te bespreken (de wethouder heeft zelf ook 
deelgenomen aan zo’n bijeenkomst, eind augustus);

• Valentijnsactie van het regiocollege heeft in een 
aangepaste vorm plaatsgevonden;

• In een aantal wijken is maandelijks een attentie 
uitgedeeld aan eenzame mensen (inmiddels zijn er 
meer dan 1000 attenties uitgedeeld);

• In het kader van de Vitale Stad vond rond de 
jaarwisseling een ‘Harten actie’ plaats, waarbij 
gebouwen verlicht werden met harten, om elkaar te 
steunen;

Op weg naar de nieuwe ontmoetingsruimte IJdoorn
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• In februari werden op initiatief van Zaan de Wandel en 
hulp van lokale banketbakkers ca. 500 taartjes 
bezorgd bij bewoners van verpleeghuizen in Zaanstad. 
Een mooi gebaar!

In de loop van 2021 versoepelden de maatregelen, 
waardoor weer meer ontmoeting mogelijk werd. Toch 
bleven veel buurthuizen en ouderenorganisaties werken 
met aangepaste programma’s aan. Er konden minder 
mensen meedoen, bezoekers aarzelden zelf om in 
groepsverband iets te ondernemen. Veel organisaties en 
vrijwilligers kwamen eind 2021 tot de conclusie dat 
versterking en opnieuw opbouwen van activiteiten 
noodzakelijk is.

Een mooie activiteit in het kader van die sociale 
versterking zijn De Levenskunst gespreksgroepen. 
Assendelft, Krommenie, Oud Koog, Westerkoog, 
Saendelft en Zaandam Zuid kennen een dergelijke groep 
met in totaal rond de 50 deelnemers. De zeven 
gespreksleiders hielden tijdens de coronaperiode contact 
met de deelnemers door nieuwsbrieven, telefoon en soms 
zelfs bezoek aan huis op afstand. De groep in Saendelft 
werkt samen met Local Heroes, een prachtige verbinding 
van jong en oud. Ontmoeting, steun voor en door elkaar 
en letterlijk samen ‘de kunst van het leven’ (her)
ontdekken zijn belangrijke elementen bij deze belangrijke 
groepen. 

In het kader van tegengaan van eenzaamheid deden we 
dit jaar een beroep op het budget Vitale stad. In het 
bijbehorende project gaan we onderzoeken wat de 
behoefte bij ouderen is m.b.t. digitale vaardigheden. Dat 
doen we in één op één gesprekken (huisbezoeken) tussen 
vrijwilligers en thuiswonende ouderen. Hierdoor 
verbinden we ontmoeten en individuele aandacht met het 
vergroten van digitale mogelijkheden voor deze groep. Als 
eerste stap hebben we eind 2021 een aantal aanbieders 
van huisbezoeken (zoals Humanitas en ouderenorganisa-

ties) bij elkaar gebracht om te bespreken wat zij nodig 
hebben, van elkaar en van andere partijen, om de 
huisbezoeken deze nieuwe impuls te geven. Bijvoorbeeld 
het opleiden van vrijwilligers, voorlichting over digitale 
vaardigheden, foldermateriaal of verwijsmogelijkheden. 
Voor de kennisoverdracht digitale vaardigheden zoeken 
we aansluiting bij de programma’s van De Bieb. 

In 2021 is een groep studenten van de Hogeschool van 
Amsterdam (richting bestuurskunde) gestart met een 
onderzoek naar eenzaamheid in Zaandam. Belangrijk 
onderdeel van de onderzoeksvraag is het betrekken van 
de doelgroep en uitvinden wat inwoners zelf willen. 
Hierbij gaat ook een groep studenten aan de slag met een 
onderzoek naar eenzame ouderen met een niet-westerse 
achtergrond. De resultaten van dit onderzoek worden 
begin 2022 verwacht.

Voor de week tegen eenzaamheid is een deel van de 
Zaanse coalitie (digitaal) bij elkaar geweest om te praten 
over de volgende onderwerpen:
1. Tegengaan én voorkomen eenzaamheid
2. Digitaal vaardiger maken eenzame ouderen
3. Nieuwe ideeën versterking netwerk.

De bijeenkomst is goed bezocht en mensen verlieten met 
nieuwe energie de bijeenkomst. 
Mooi om te constateren tijdens deze bijeenkomst dat 
iemand die tijdens onze eerste bijeenkomst zeer eenzaam 
was, nu als vrijwilliger binnen een Zaanse organisatie 
bezig is en nu minder eenzaamheid ervaart. Punt van 
aandacht blijft wel voor eenzame inwoners de 
eenzaamheid in de weekenden, als er minder activiteiten 
worden georganiseerd. We geven dat mee het eerder 
genoemde project versterking digitale vaardigheden. 
Digitaal contact is juist interessant als fysieke mogelijkhe-
den beperkt zijn. Dat hoeft niet per se via een computer, 
denk ook aan contact via bijvoorbeeld de Luisterlijn. 

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. Daar is zeker ruimte voor 
verbetering nu slechts 35% van de ouderen voldoet aan de 
beweegrichtlijn (GGD-monitor). 

Goede voorzieningen in de buurt van senioren dragen 
daaraan bij, net zoals de beschikbaarheid van vervoer als 
ouderen minder mobiel worden. Uit de GGD-monitor 
blijkt dat 21% van de ouderen mobiliteitsbeperkingen 
ervaart. Aandacht voor alternatieve manieren van 
mobiliteit, zoals met inzet van vrijwilligers of onderlinge 
hulp is belangrijk. 

6. Vervoersmogelijkheden sluiten aan bij de 
behoeften van ouderen 

Onderzoek vervoerswensen HvA: pleidooi zitplaatsen 
bij bushaltes, kwaliteit AOV, aandacht voor vervoer 
door vrijwilligers. Meenemen bij bredere aanpak 
‘samen bouwen aan mobiliteit’

Tussen september 2020 en januari 2021 hebben studenten 
van de Hogeschool van Amsterdam een onderzoek 
uitgevoerd naar de vervoersmogelijkheden van ouderen. 
Voor het onderzoek zijn vier wijken geselecteerd, divers 
van aard zodat er een pluriform beeld ontstaat van de 
knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen. Het 
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onderzoek is uitgevoerd in de wijken Zaandam Zuid, 
Assendelft, Rooswijk en Zaandam- Noord en Westzaan, 
door vier verschillende onderzoeksgroepen. Zoals 
verwacht zijn de uitkomsten divers en deels afhankelijk 
van de wijk waarin het onderzoek plaatsvond. De 
conclusies en aanbevelingen van de studenten richten zich 
samengevat op de volgende aspecten: 
• het gebrek aan bushokjes en zitplaatsen bij bushokjes 

in met name Assendelft is drempelverhogend om 
gebruik te maken van het openbaar vervoer voor 
ouderen die minder goed ter been zijn;

• het verbeteren van de toegankelijkheid bij instapplaat-
sen van het openbaar vervoer vraagt aandacht, met 
name als ouderen ook gebruik maken van hulpmidde-
len zoals een rollator;

• waar alternatieven voor het openbaar vervoer (OV) en 
aanvullend openbaar vervoer (AOV) voorhanden zijn, 
zoals vrijwilligersvervoer met een busje, lijkt er onder 
sommige ouderen een drempel aanwezig om hier 
gebruik van te maken omdat men dit stigmatiserend 
vindt of men vrijwilligers niet onnodig wil belasten;

• ook is de betrouwbaarheid (het op tijd rijden) van het 
aanvullend openbaar vervoer een enkele maal 
genoemd als belemmerende factor om hier gebruik 
van te maken;

• de grootste belemmering die in meerdere wijken wordt 
genoemd is het gebruik van de OV-chipkaart en de 
digitale vaardigheden die nodig zijn om de OV-chip-
kaart te kunnen gebruiken. Een van de aanbevelingen 
was daarom het werken met een OV-coach, een 
vrijwilliger (zoals een jongere) die ouderen helpt om 
vertrouwd te raken met de OV-chipkaart;

• een andere aanbeveling had betrekking op het 
koppelen van vraag en aanbod tussen mensen die 
vervoer nodig hebben en mensen die bereid zijn om 
iemand te brengen en halen met de auto. Dat kan 
bijvoorbeeld via ANWB-Automaatje. 

In 2021 is de nieuwe aanbesteding aanvullend openbaar 
vervoer (AOV) gestart, in combinatie met het Leerlingen-
vervoer (LLV) en Collectief Vraagafhankelijk vervoer (CVV). 
Bij de totstandkoming van de aanbesteding wordt 
gesproken met de grootste aanbieders van doelgroepen-
vervoer, brancheorganisaties en de klankbordgroep AOV. 
Ook is gesproken met de adviesraden van Oostzaan en 
Wormerland, omdat het een gezamenlijke aanbesteding 
betreft. In combinatie met input van de klankbordgroep 
uit voorgaande jaren vormen dit de bouwstenen voor de 
aanbesteding. Dit doen we onder de noemer ‘samen 
bouwen aan mobiliteit’. Mobiliteit is breder dan alleen het 
zorgen van kwalitatief goed AOV. Daarom willen we ook 
de andere vormen van vervoer die beschikbaar zijn in 
Zaanstad prominent onder de aandacht brengen, zodat 
inwoners de vrijheid hebben om te kiezen welk 
vervoersmiddel het beste bij hen past. Onderdeel van die 
alternatieven kan naast het regulier OV (met of zonder 
begeleiding) het ‘ANWB AutoMaatje’ zijn. Dit is een 
vervoersservice waarbij vrijwillige chauffeurs in hun eigen 
auto minder mobiele plaatsgenoten vervoeren. 
Momenteel wordt onderzocht of hier behoefte aan is 
onder Zaankanters en hoe dit kan worden georganiseerd. 

De vraag naar zitplaatsen in de openbare ruimte, niet 
alleen in Assendelft, wordt betrokken bij de bredere toets 
op toegankelijkheid wanneer (her)inrichting van de 
openbare ruimte aan de orde is. 

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

Meedenkgroep Toegankelijkheid, extra gehandicapten-
parkeerplaatsen, verbeteren toegankelijkheid nieuwe 
zwembad, Week van de toegankelijkheid 

In het najaar van 2020 kreeg Zaanstad een digitaal 
deskundigenplatform met daarin onder andere 
ervaringsdeskundigen uit de werkgroep Toegankelijkheid 
en belangenorganisaties uit de database van het 
Maatschappelijk Domein. Deze groep denkt mee over het 
verbeteren van de toegankelijkheid. De hierdoor gevormde 
“Meedenkgroep Toegankelijkheid” bestaat uit ongeveer 80 
personen: ervaringsdeskundigen, maar ook partners en 
ouders van mensen met een beperking. De groep ontvangt 
informatie en denkt mee over zaken als de toegankelijk-
heid van de website www.buitengewoon.zaanstad.nl/
straat/toegankelijkheid. En, zoals onlangs, bij het ontwerp 
van het nieuwe zwembad De Slag. 

Ook leveren zij input voor de VNG-monitor VN-verdrag 
handicap. Hieruit is naar voren gekomen dat, voor wat 
betreft de openbare ruimte, vooral de bestrating hier en 
daar hobbelig en ongelijk is. En dat afritjes te smal zijn. 
Ook zijn de defecten aan roltrappen en de lift in het 
Centrum genoemd – hier zijn inmiddels maatregelen voor 
getroffen. Verder vindt men dat de toegankelijkheid van 
sommige winkels te wensen overlaat. Het tekort aan 
algemene gehandicaptenparkeerplaatsen bij winkelcentra 
en openbare gebouwen is ook genoemd. Daarop hebben 
we stappen ondernomen en zijn op diverse plaatsen, mede 
op verzoek van de gemeenteraad, gehandicaptenparkeer-
plaatsen toegevoegd. Onder meer bij het station Zaandam 
en het Zaantheater in het centrum van Zaandam. 
Om –waar nodig- verbetering aan te brengen in de 
toegankelijkheid van de openbare ruimte heeft bureau 
PBT Consult een ontwerpstandaard voor integrale toegan-
kelijkheid opgesteld, speciaal afgestemd op onze stad. 

http://www.buitengewoon.zaanstad.nl/straat/toegankelijkheid
http://www.buitengewoon.zaanstad.nl/straat/toegankelijkheid
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Er zijn ook twee stationsgebieden gescreend: stationsge-
bied Krommenie/Assendelft en het stations- en 
winkelgebied in Wormerveer. Daaruit kwamen suggesties 
waarvan we nagaan of deze kunnen worden opgenomen 
in al geplande projecten, of als apart werk worden 
uitgevoerd. Ook het herinrichtingsgebied centrum 
Krommenie is inmiddels gescreend. 

Mooi voorbeeld van het belang van de advisering door 
ervaringsdeskundigen is het ontwerp van zwembad De 
Slag. De architect heeft het ontwerp van dit nieuw te 
bouwen zwembad op het Hoornseveld toegelicht aan een 
aantal ervaringsdeskundigen. Daar kwam uit naar voren 
dat de toegankelijkheid van het zwembad al goed is 
geborgd, maar dat nog een aantal verbeteringen mogelijk 
is. Onderzocht wordt of dit (ook financieel) haalbare 
aanpassingen zijn. 

Veel ‘ontoegankelijkheid’ wordt veroorzaakt door 
situaties waarvoor geen technische oplossing is. Denk aan 
auto’s op de stoep, geparkeerde fietsen op looproutes, 
bloembakken voor gevels enzovoorts. Onbewust 
belemmeren de eigenaren van deze obstakels de 
doorgang voor mensen met een rolstoel, rollator of 
kinderwagen. Ook mensen met een visuele beperking die 
de natuurlijke gidslijnen langs gevels volgen, hebben hier 
last van. 

Daarom is in De Week van de Toegankelijkheid (oktober) 
extra aandacht gevraagd voor mensen met een beperking 
of chronische ziekte, met de actie Zaanstad Obstakelvrij. 
Op verschillende plekken in de gemeente werden 
hanglabels (deurhangers) aan obstakels geplaatst om zo 
het belang van een goede doorgang onder de aandacht te 
brengen.
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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 rekening moet nog meer rekening houden met 
hun behoeften, bijvoorbeeld vanwege hun dementie. 

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

Actieplan mantelzorg, respijthuis

We werken aan de versterking van de ondersteuning aan 
mantelzorgers. Dit doen we vanuit de visie ‘samen sterk 
voor mantelzorg in Zaanstad’ die door de raad in 
december 2020 is vastgesteld en het actieplan 2021. Met 
dit plan worden, op aangeven van aanbevelingen van 
MantelzorgNL, belangrijke stappen gezet in de 
ontwikkeling en uitvoering van de mantelzorgondersteu-
ning. Belangrijk onderdeel van het plan is het aanbieden 
van respijtzorg aan mantelzorgers zodat zij de zorg af en 
toe kunnen overdragen, even kunnen opladen en hierdoor 
een betere balans kunnen houden in de zorg voor zichzelf 
en de zorg voor een ander. Er zijn verschillende vormen 
van respijtzorg te bedenken: van enkele uren thuis door 
een vrijwilliger tot en met enkele dagen logeerzorg. In 
2021 hebben we belangrijke stappen gezet in de 
ontwikkeling van twee vormen van respijtzorg.
1. In samenwerking met de gemeenten Beemster, 

Edam-Volendam, Oostzaan, Purmerend, Waterland, 
Wormerland, Zorgcirkel en Zilveren Kruis starten we 
een pilot voor respijthuis “Het buitenhuis” aan de 



17

Noorderweg 104 in de Wijdewormer. Het Buitenhuis 
ondersteunt mantelzorgers in de regio door het 
aanbieden van verblijfsarrangementen in verschillende 
vormen: logeren, dagactiviteiten en flexibele opvang. 
Daarnaast worden mogelijkheden verkend om 
mantelzorgers vraaggericht te ondersteunen. Het 
uitgangspunt hierbij is een prettig verblijf in een 
gastvrije setting. Het Buitenhuis opent in januari 2022 
de deuren. 

2. Daarnaast wordt gewerkt aan het opzetten van een 
nieuwe vorm van mantelzorgondersteuning, waarbij 
vrijwilligers worden opgeleid en begeleid om voor 
enkele uren per dag iemand met dementie gezelschap 
(thuis) te houden, zodat mantelzorgers even tijd voor 
zichzelf hebben. De SMD zal dit als pilot gaan 
ontwikkelen en opzetten voor alle wijken in Zaanstad. 
De verwachting is dat pilot start per 1 februari 2022 
voor de duur van een jaar. 

De gemeentelijke kwartiermaker bewaakt de voortgang 
van de acties uit het actieplan en stuurt op tijd en 
resultaat. De kwartiermaker rapporteert over de 
voortgang van het actieplan 2021 en stelt het plan voor 
2022. Een van de actiepunten voor 2022 is het verbeteren 
van de toegang van lokale regelingen voor mantelzorgers. 
Voor de uitvoering hiervan hebben we vanuit VWS 
incidentele middelen ontvangen (€50.000). 

In de keten rondom zorg en veiligheid wordt verkend hoe 
er opvang gevonden kan worden geboden voor dwalende 
ouderen. Het komt een enkele keer voor dat een oudere 
met dementie op straat wordt aangetroffen en nog niet 
duidelijk is waar diegene woont. Dit betrekken we bij de 
uitwerking van het onderdeel ‘Voorkomen acute zorg en 
het bieden van een goede herstelomgeving’ in het kader 
van de Regiovisie zorg voor ouderen.

9. Werken aan een dementievriendelijk Zaanstad

Dementievriendelijk Zaanstad, trainingen, herstart 
Alzheimer Cafés, Consulting seniors

Op 21 september haalden we een belangrijk mijlpaal: 
Zaanstad kreeg het officiële predicaat ‘dementievriende-
lijk’. Daarmee zetten we een stap op de goede weg. Nu 
komt het aan op bestendigen van bijvoorbeeld de inzet op 
trainingen voor zoveel mogelijk Zaankanters, personeel en 
sociale wijkteams, continue aandacht voor mensen met 
dementie en hun naasten en steun aan mantelzorgers en 
bewustwording. 

De online training ‘samen dementievriendelijk’ is 
opgenomen in de gemeentelijke summerschool. Ook op 
sociale media is aandacht voor deze training, via de 
voorpagina van het Zaanstad journaal en via alle partners 
in het stedelijk aanjaagteam is gewezen op de mogelijk-
heid om gratis een landelijke training Goed omgaan met 
dementie af te nemen.

Met hulp van de gemeente kan Alzheimer Nederland – 
Zaanstreek/Waterland een hernieuwde start maken met 
de Alzheimer Cafés. In coronatijd lagen de cafés, met hun 
belangrijke taak voor lotgenotencontact en informatie-
voorziening, helaas grotendeels stil. We onderzoeken hoe 
we gezamenlijk de activiteiten in 2022 nog een betere plek 
kunnen geven in ons ‘dementievriendelijk Zaanstad’. 

De gemeente heeft samen met Zilveren Kruis de 
organisatie ‘Consultingkids’ gevraagd om ons te helpen 
tot nieuwe inzichten te komen over de centrale vraag: 
‘Hoe zorgen we dat we als samenleving om kunnen gaan 
met de komende stijging van mensen met dementie 
(kennen, kunnen en willen) en dat deze doelgroep mee 

kan blijven doen in de maatschappij (inclusieve 
samenleving)?’

Consultingkids - voor deze gelegenheid ‘consulting 
seniors’ - voert gesprekken met ouderen én kinderen, die 
vaak tot mooie suggesties leiden. Niet via gebaande 
paden, maar creatief en zonder grenzen. De voorgestelde 
oplossingen (van een medicijn tegen dementie tot 
robotmaatjes) zijn besproken met de opdrachtgevers om 
te zien waar ze aansluiten bij waar we al mee bezig zijn. In 
januari worden de resultaten bekend. 

Het Netwerk dementie Zaanstreek-Waterland heeft als 
doel de zorg en diensten voor mensen met dementie 
onderling af te stemmen en inzichtelijk te maken en de 
kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun 
omgeving verbeteren. Zaanstad participeert in het 
netwerk. In 2020 is een nieuwe Zorgstandaard Dementie 
tot stand gekomen, met daarbij een publieksversie. In de 
afgelopen periode werd ook gewerkt aan het opstellen 
van een gezamenlijke ambitie en programma en om het 
netwerk duurzaam neer te zetten in de regio en dat het 
Netwerk de komende jaren de juiste focus biedt. Voor de 
uitvoering van het (regionale) programma is vanuit VWS 
€50.000 toegekend wat in 2022 zal worden ingezet. 
Daarnaast is onder andere gewerkt aan een gezamenlijke 
website ingericht, gericht op mensen met dementie, 
mantelzorgers en andere betrokkenen, waar informatie 
en vraag/antwoord op één plaats worden verzameld met 
behulp van verwijzingen.

Ook op een ander terrein wordt belangwekkend samenge-
werkt. Evean en de huisartsen van de SEZ/HZW 
participeren in de praktijktuinen Wet zorg en dwang 
ambulant2. De Wet zorg en dwang is op 1 januari 2020 
ingegaan en maakt het mogelijk om onvrijwillige zorg in 

2 Samen met Actiz, LOC, V&VN, Ineen/ LHV, Alzheimer Nederland, Dementie Netwerk Nederland, Zorgthuisnl, ZN, NZa en VWS.
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te zetten bij mensen met een dementie en verstandelijke 
beperking, ook in de thuissituatie (ambulant). Dat laatste 
is complex en daarom nog niet geïmplementeerd. De 
praktijktuinen bieden ruimte om te experimenteren met 
de uitvoering. Er wordt onder andere gekeken naar 
samenwerkingsvormen in de keten, in kaart brengen van 
vormen van onvrijwillige zorg, invulling geven aan de 
rollen en verantwoordelijkheden van de functionarissen, 
betrekken van de cliënt en zijn mantelzorger bij de 
besluitvorming en de betaaltitels van inzet van 
professionals. Bewustwording van de verschillende 
vormen van onvrijwillige zorg, preventie en op zoek gaan 
naar alternatieven om onvrijwillige zorg te voorkomen zijn 
hierbij van groot belang. Binnen de Zaanstreek starten we 
met twee wijkteams. Partijen bekijken nog hoe de 
verschillende ketenpartners te betrekken bij de uitvoering. 

In de SlimoTheek, die sinds januari 2021 ingericht is in de 
Bieb, kunnen alle inwoners van Zaanstad slimme 
technologie lenen voor veilig en comfortabel wonen. 
Slimme technologie is bijvoorbeeld een robotstofzuiger, 
een eenvoudige tablet, een slimme deurbel, een 
eenvoudige (mobiele) telefoon of een makkelijke 
afstandsbediening. Er is hulp bij de keuze van de 
technologie en apparaten kunnen tijdelijk meegenomen 
worden naar huis. 

Communicatie en onderzoek
Communicatie is een belangrijk element bij de uitvoering 
van de verschillende acties uit de strategische agenda. 
Veel resultaten kunnen we alleen behalen met inzet van 
tal van partijen in de stad. Door communicatie verbinden 
we de inzet en versterken we de acties van afzonderlijke 
partijen. Op de website langerthuiswonen.zaanstad.nl 
staat informatie over veel en uiteenlopende onderwer-
pen. We verwijzen er ook naar onze partners en 
verschillende organisaties die senioren (en hun 
mantelzorgers) ondersteunen en informeren.

Voor veel activiteiten is communicatie een rechtstreekse 
factor in het te behalen succes. Een brochure met 
informatie over wooncomplexen draagt alleen maar bij 
aan verhuizingen naar meer passende woningen als deze 
aansprekend en bekend is. Een label ‘dementievriendelijk’ 
is pas dan echt effectief als het mensen meer bewust 
maakt van de vraagstukken rondom dementie en hun 
eigen inzet en mogelijkheden daarbij. 

In 2021 gaven we onder andere bijzondere aandacht aan 
de ‘doorstroomregeling’ (verhuisvoordeel voor senioren), 
aan de genoemde brochure, aan dementievriendelijk 
Zaanstad, aan eenzaamheid (o.a. in de week tegen 
eenzaamheid), aan tal van activiteiten gericht op 
ontmoeting in coronatijd en aan bewegen voor senioren. 
We zetten daarbij al onze gemeentelijke communicatie-
middelen in om senioren, hun familieleden én maatschap-
pelijke partners op de hoogte te houden van nieuwe 
ontwikkelingen en relevantie informatie. Hierbij werken 
we regelmatig samen met onze partners. 

Wijkanalyses
Eind 2020 is als een van de prioriteiten de afronding van 
de zogenoemde wijkanalyses geformuleerd. Mede door 
corona is dit in 2021 nog onvoldoende uitgewerkt. 
In een aantal wijken hebben al wijkanalyses plaatsgevon-
den (begin 2017 tm heden) In andere moeten deze nog 
worden georganiseerd. Er zijn door het aanjaagteam 4 
hoofdthema’s meegegeven:
• Wonen en woonvormen
• Leefplezier en vitale netwerken
• Veilig, mobiel en levendig
• Zorg en diensten
In de eerder gehouden wijkanalyses werd er gekeken naar 
wat er door de partners en de bewoners als belangrijkste 
punten werd gezien. Voor de overige wijken moet dat nog 
gebeuren. 

De kennis over deze wijken is natuurlijk niet stil blijven 
staan. Uit andere contacten inwoners of via gerichte 
onderzoeken hebben we al veel informatie verzameld. 
Bovendien ontstaat steeds meer het bewustzijn dat het 
beter is om bestaande netwerken in te zetten, zoals van 
de wijkmanagers, pact Poelenburg en de sociale 
wijkteams. Daarmee is inbedding van de opbrengst nog 
beter geborgd dan via een losstaand traject. 

Om bovengenoemde redenen heeft het stedelijk 
aanjaagteam ervoor gekozen eerst de reeds aanwezige 
informatie te analyseren en te onderzoeken wat nog 
ontbreekt. Informatie kunnen we ophalen uit inventarisa-
tie van wijkmanagers, woonwensenonderzoeken en 
vervoersonderzoek. De analyse is begin 2022 gereed. 

Vervolg 
In 2022 zal weer met een prioritering gewerkt worden. In 
december 2021 bespreken de partners in het stedelijk 
aanjaagteam samen met raadsleden, ouderen en andere 
betrokkenen de stand van zaken in 2021 en de prioriteiten 
voor 2022. 

Bij die prioriteiten willen we meer dan voorheen werken 
met concrete, te kwantificeren, resultaten. De GGD 
monitor ‘gezondheid, welzijn en leefstijl van senioren’ 
biedt daarvoor aanknopingspunten. 
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