PERSBERICHT Langer Thuis, hoe gaan we dat doen?
Ouderen willen heel graag in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud worden. En, zoals iedereen, een
plezierig en zinvol leven leiden. Om dat mogelijk te maken lanceert minister De Jonge (VWS) het programma
Langer Thuis. Het Kabinet investeert daar de komende jaren 340 miljoen euro in. Dit plan is een vervolg op het
Pact Ouderenzorg dat dit voorjaar is opgesteld. De LVGO was één van de ondertekenaars van dit Pact.
Erkenning noodzaak goede woonomgeving senioren
Het bestuur van de LVGO is heel blij met de doelstelling en het idee van dit programma. Er wordt namelijk
veel aandacht besteed aan het wonen van ouderen. Als senioren te lang in verkeerde woningen blijven
zitten, wordt het steeds moeilijker om nog te verhuizen. Ook kalven de sociale vermogens af, als mensen
steeds minder contact hebben en vereenzamen. Veel van onze leden zagen dit risico aankomen. Zij zijn
juist in een woongemeenschap gekomen of hebben er zelf eentje opgericht om dit te voorkomen. Als je er
op tijd bij bent, dan ga je zorgen voor een levensloopbestendige woning met andere mensen waarmee je
een netwerk hebt. En met voorzieningen in de buurt waar je ook op hoge leeftijd gebruik van maakt.
Uitgangspunt van ‘Langer Thuis’ is de wens van ouderen om zo lang mogelijk op een goede manier zelfstandig te
kunnen blijven wonen. Dit met ondersteuning, zorg en in een woning die aansluit bij hun persoonlijke behoeften.
VWS vindt dat locale partijen (gemeenten, woningcorporaties, bouwers en burgers) zich moeten inspannen om
jaarlijks ministens 75.000 woningen geschikt te maken. Daarbij hoort bij het ontwikkelen van nieuwe woonvormen.
Om ouderen te helpen geschikt te wonen, moeten gemeenten een aanpak hebben om hen daarbij te helpen, zoals
een wooncoach. Ook burgerinitiatieven krijgen steun en dragen bij aan kennisuitwisseling.
Daar kunnen initiatiefgroepen voor woongemeenschappen mogelijk een beroep op doen. We zien graag
terug hoe zij dat concreet moeten aanpakken, maar wie weet komt daar helderheid over op lokaal niveau.
Er komt een ‘community of practice’ en een kennisprogramma om nieuwe (geclusterde) woonzorgvormen te
stimuleren. Om ouderen te helpen geschikt te wonen, ontwikkelen gemeenten een lokale aanpak om hen te helpen
(zoals een wooncoach).
Onderzoek passend toewijzen
Als LVGO hebben we bij we de presentatie van het Pact Ouderenzorg en in al onze contacten met
beleidsmakers gepleit voor bijstelling van de regels voor het passend toewijzen. Regels waar de
woongemeenschappen in onze achterban erg veel last van hebben, omdat de huurgrenzen van sociale
huur zo nauw zijn dat mensen die heel goed aansluiten bij de groep helaas geweigerd moeten worden. We
hebben in 2017 samen met andere landelijke burgerinitiatieven een Manifest opgesteld waarin we vragen
om bijstelling.
De minster van VWS wil dat voor het passend toewijzen wordt onderzocht of meer ruimte, flexibiliteit of maatwerk
mogelijk is. Er wordt daarbij onder andere gekeken naar aanpassingsmogelijkheden voor de groepen ouderen met
een laag inkomen en een hoog vermogen.
Het wordt echt tijd dat dit gebeurt, volgens ons. We vinden dat er snel actie moet worden ondernomen.
Dus graag van onderzoek overgaan tot daden!
Zorg en zelfredzaamheid
Om ouderen te steunen om langer zelfstandig thuis te wonen, is er aandacht voor hun zelfredzaamheid. Er komt
een landelijk netwerk ‘Vitaler ouder worden’. Zorgverzekeraars en gemeenten gaan afspraken maken over lokale
en regionale samenwerking zodat professionals in de wijk als een team samen kunnen werken rond kwetsbare
ouderen. Er komt geld voor innovatieve digitale zorg thuis (eHealth). En als het thuis tijdelijk niet gaat, moet er
voorzien worden in goede en passende, tijdelijke verblijfplaatsen.

Meer nieuwe woongemeenschappen
Het beleid van de minister van VWS is veelbelovend. Vooral ook omdat hij de samenwerking zoekt met zijn collega
die over volkshuisvesting gaat.
We willen graag dat er veel meer ruimte komt voor nieuwe vormen van wonen, waarbij de
woongemeenschap in alle varianten ruim baan mag krijgen. We weten dat er veel belangstelling is voor het
langer thuis wonen in deze vorm. De voordelen op het gebied van onderlinge steun, langer gezond blijven,
levensloopbestendigheid, goede voorzieningen en sociale interactie zijn groot. In onze achterban zit heel
veel kennis over hoe ouderen zelf hun leven met elkaar inrichten. We willen graag deze kennis
beschikbaar maken voor nieuwe groepen.
De LVGO denkt en werkt graag mee!
Namens onze achterban van woongemeenschappen willen we graag verder meedenken met het landelijk
beleid. We roepen onze leden op om dat op gemeentelijk niveau ook te doen, via hun kanalen. Wij pleiten
voor meer onderzoek, voor meer gebruik maken van kennis vanuit ouderen zelf, die al wonen in deze vorm
en die andere senioren kunnen helpen om stappen te zetten.
Lees verder ons Manifest ‘Samen leven, gemeenschappelijk wonen!’, waarin we samen met andere partijen om
een innovatief beleid vragen.

