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Samenvatting/advies 

In het najaar van 2001 hebben Provinciale Staten van Flevoland de Regiovisie zorg 

Ouderenzorg vastgesteld. Ten behoeve van de monitoring van de uitvoering van deze 

regiovisie is er een stuurgroep in het leven geroepen (voor de overige regiovisies is 

dezelfde opzet gekozen). 

In 2002 is de stuurgroep twee keer bijeen gekomen en is er een start gemaakt met het 

in kaart brengen van de huidige stand van zaken. Bijgaand ontvangt u de eerste 

rapportage over de vorderingen van de uitvoering van het actieplan. 

De leden van de stuurgroep onder voorzitterschap van wethouder Faber van de 

gemeente Almere komen tot de conclusie dat de regiovisie werkt en de stuurgroep 

hierin een belangrijke rol heeft. Er worden initiatieven ondernomen om de actiepunten 

zoals beschreven in de regiovisie te realiseren. Daarentegen wordt wel geconstateerd 

dat actiepunten, die vanwege de complexiteit alleen gezamenlijk kunnen worden 

opgelost, meer aandacht behoeven. De samenwerking zal ten aanzien van deze 

punten moeten worden geïntensiveerd. Belangrijkste voorbeelden hierbij zijn de 

uitdaging om nieuwe impulsen te geven aan het scheiden van wonen en zorg en aan 

het ontwikkelen van woonzorgzones waarbij de 24-uurs beschikbaarheid kan worden 

gegarandeerd. Ook het versterken van de ketenzorg zal de nodige aandacht vragen. 

Vanzelfsprekend kan de positie van de mantelzorg en de vrijwilligershulp hierbij niet 

worden vergeten. Tijdens de bijeenkomst van de stuurgroep in januari 2003 is 

besloten om deze onderwerpen centraal te stellen in de bijeenkomsten van de 

stuurgroep later dit jaar.  

 

 

Voorgesteld wordt: 

- De Regiovisie Ouderenzorg, Voortgangsrapportage 2002 ter kennisneming in te 

brengen in de vergadering van de commissie FZWE op 14 februari aanstaande. 
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Regiovisie Ouderenzorg , uitvoering actiepunten 2001 - 2003 

 
Voortgangsrapportage 2002 
 

De Regiovisie Ouderenzorg eindigt met een opsomming van verschillende actiepunten die 

gezamenlijk opgepakt moeten worden. Deze actiepunten verschillen in aard, omvang en fasering. In 

de regiovisie zijn de actiepunten verdeeld in categorieën om mogelijkheden te creëren voor de 

stuurgroep om te sturen op informatie. 

Tijdens de laatste bijeenkomst van de stuurgroep in 2002 is besloten om de vervolgbijeenkomsten in 

2003 te organiseren rondom een bepaald thema. Ter ondersteuning van dit besluit wordt de voortgang 

van de uitvoering van de actiepunten in deze rapportage beschreven aan de hand van de thema’s 

zoals deze globaal ook in de regiovisie aan de orde zijn gekomen. Gekozen is om de voortgang aan 

de hand van de volgende thema’s te beschrijven: 

 Inzicht in de vraag en informatievoorziening; 

 Menskracht (mantelzorg, vrijwilligershulp en professionele zorg); 

 Zorgvoorzieningen; 

 Wonen en zorg; 

 Welzijn, mobiliteit en overige dienstverlening. 
 
Actiepunten: stand van zaken 

Per thematische clustering van actiepunten is kort nagegaan wat de huidige stand van zaken is. Na 

elke korte beschrijving van de stand van zaken wordt voor elk actiepunt nogmaals genoemd wie 

initiatiefnemer en betrokkenen zijn. Bovendien wordt aangegeven welke gewenste actie nodig is. 

 

 

Thema Actiepunten 

 

Inzicht in de vraag en 

informatievoorziening  
1. Registratie van gegevens over de 

indicatiestelling en registratie van 

capaciteits- en wachtlijstgegevens sluiten 

niet op elkaar aan. 

De productomschrijvingen van RIO, 

zorgkantoor en zorgaanbieders worden 

goed op elkaar afgestemd.   

2. De informatievoorziening is een 

onoverzichtelijk veld. 

Er is behoefte aan een eenvoudige 

verwijsfunctie (op lokaal of wijkniveau). 

3. Communicatie binnen 

verzorgingshuizen en verpleeghuizen 

behoeft verbetering. 

 

De rol van de cliëntenraden, cliënten-

contactpersonen en tevredenheid-

onderzoeken dient te worden versterkt. De 

mogelijkheden voor gesprek en 

communicatie binnen de huizen dient te 

worden vergroot.  Dit geldt ook voor 

geestelijke begeleiding. 

4. De zorgvraag van ouderen uit etnische 

groeperingen is weinig specifiek bekend. 

Het is noodzakelijk om zicht te krijgen op 

de (zorg) vraag van ouderen uit etnische 

groeperingen. Hiervoor is aanvullend 

onderzoek noodzakelijk. 

5. Ouderen uit etnische groeperingen 

blijven vaak onbereikbaar of onzichtbaar 

voor hulpverlening. Instellingen op het 

gebied van zorg,  welzijn en wonen 

erkennen dat zij onvoldoende toegankelijk 

zijn voor deze doelgroepen. 

De bekendheid van zorg- en 

welzijnsvoorzieningen bij ouderen uit 

etnische groeperingen moet worden 

vergroot. 

Ad 1. In het kader van de modernisering van de AWBZ en de invoering van de functiegerichte 

indicatiestelling heeft dit actiepunt continue aandacht van het zorgkantoor. Men is druk bezig met het 
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invoeren van het AWBZ-brede zorg registratiesysteem in te voeren. Desondanks is er enige vertraging 

ontstaan. Zorgkantoor heeft geen nader overleg gevoerd met indicatieorganen of zorgaanbieders. 

Initiatiefnemer: zorgkantoor 

Betrokkenen: RIO LIA, gemeenten, zorgaanbieders 

Gewenste actie: continueren en intensiveren 

 

Ad 2. Over de voortgang van dit actiepunt is geen nadere informatie beschikbaar. 

Initiatiefnemer: gemeenten 

Betrokkenen: GGD, RIO, LIA, zorgvragers, aanbieders van zorg, wonen en welzijn 

Gewenste actie: continueren en intensiveren 

 

Ad 3. ZGB heeft een stappenplan opgesteld inclusief een tijdsplanning. In 2002 was de aandacht 

vooral gericht op het treffen van voorbereidingen voor het inventariseren van de huidige stand van 

zaken. Dit zal gebeuren aan de hand van een schriftelijke vragenlijst welke wordt verstuurd aan de 

cliëntenraden en directies van zorginstellingen, gevolgd door een gesprek. Daarnaast vindt een 

inventarisatie plaats van de landelijke ontwikkelingen op dit punt, wordt er gezocht naar 

aanknopingspunten in de literatuur en is er aandacht voor de reeds lopende projecten.  

Initiatiefnemer: ZGB 

Betrokkenen: cliëntenraden, zorgaanbieders 

Gewenste actie: Eind januari 2003 zal de vragenlijst worden verstuurd. Op basis van deze 

inventarisatie zal een plan van aanpak worden geschreven waarbij ook afstemming zal plaatsvinden 

met het LOC en met Arcares. 

 

Ad 4. In 2002 hebben GGD en Axion bij de provincie een voorstel ingediend om onderzoek te doen 

naar de gezondheidstoestand van allochtonen in Flevoland.  Het onderzoek richt zich op Turkse, 

Marokkaanse en Antilliaanse doelgroepen in Almere, Lelystad en NOP. De onderzoekspopulatie is 24 

jaar en ouder. In het onderzoek wordt naast de gezondheidstoestand ook sociale contacten, 

wonen/woonomgeving,  arbeidsparticipatie en de toegankelijkheid van gezondheidszorg en 

welzijnsorganisaties aan de orde gesteld. De gegevens zullen worden verzameld d.m.v. een 

gestructureerde vragenlijst die aan huis door getrainde vrijwilligers wordt afgenomen. De provincie 

heeft het onderzoeksvoorstel gehonoreerd.  

Initiatiefnemer: GGD, Axion 

Betrokkenen:  zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, allochtonenorganisaties, ZGB 

Gewenste actie: Naar verwachting wordt het onderzoeksrapport in het voorjaar van 2003 

gepresenteerd. 

 

Ad 5.  Ook in 2002 is de aandacht voor toegankelijkheid van organisaties voor allochtone senioren op 

het gebied van zorg, welzijn en wonen gebleven. In 2002 is het besef gegroeid dat de bereikbaarheid 

van deze organisaties voor allochtone senioren nu onder de maat is. De eerste stappen om hierin 

verandering te brengen, zijn inmiddels genomen.  

Initiatiefnemer: zorgaanbieders, welzijnsorganisaties 

Betrokkenen: Axion 

Gewenste actie: Zaken zullen in 2003 meer concreet worden. Er worden op korte termijn geen   
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Thema Actiepunten 

 

Menskracht (mantelzorg, vrijwilligershulp 

en professionele zorg)  
1. Voldoende menskracht is op alle fronten 

een probleem en dat zal alleen nog maar 

toenemen. 

De Stichting Gezondheidszorg en Arbeid 

en de provincie moeten zich inzetten om 

een opleiding op niveau 3 en 4 uit te 

breiden en een opleiding 5 te creëren in 

Flevoland, in samenspraak met het ROC. 

Ook is het goed om een HBO-V opleiding 

naar Flevoland te krijgen. 

2. Door de vergrijzing en door het beleid 

om senioren zo lang mogelijk zelfstandig te 

laten wonen neemt de behoefte aan 

mantelzorgondersteuning (b.v. intensief 

vrijwilligerswerk) toe.  

De behoefte aan en de mogelijkheden tot 

het creëren van een logeerhuis ter 

ontlasting van de mantelzorg moet nader 

worden verkend. 

3. Afnemende beschikbaarheid van 

vrijwilligers en de onbekendheid van 

potentiële cliënten met het aanbod van 

vrijwilligers en de versnippering van het 

veld, vormen knelpunten. 

Vrijwilligershulp kan beter toegankelijk 

worden gemaakt door in alle gemeenten 

een meldpunt vrijwilligers te creëren en te 

kijken naar samenhang met andere 

loketten. 

 

 

Ad 1. De Stichting Gezondheidszorg en Arbeid en het ROC Flevoland hebben gezamenlijke analyses 

gemaakt van de arbeidsmarkt in de zorgsector in Flevoland gerelateerd aan het aantal 

gediplomeerden dat beschikbaar komt op de arbeidsmarkt. Uit deze analyses blijkt een Flevolands 

tekort aan arbeidskrachten in de zorg van 24% (1.237 personen) in 2005, waarvan het grootste deel 

(504 personen) benodigd is op het hoogste MBO niveau, terwijl de vacatures voor het aantal HBO-

specialisaties moeilijk vervulbaar zijn. Op basis van deze verontruste uitkomsten hebben beide 

instellingen gezamenlijk contact gezocht met de provincie en vervolgens hebben zij op verzoek 

geschetst hoe de provincie ondersteuning zou kunnen bieden en welke bedragen daarmee gemoeid 

zouden zijn. Dit heeft geresulteerd in een subsidieaanvraag, waarin beide instellingen de provincie 

vragen om forse bedragen te investeren in activiteiten die buiten de verantwoordelijkheden van de 

provincie vallen.  

Initiatiefnemer: Stichting Gezondheidszorg en Arbeid 

Betrokkenen: provincie, ROC 

Gewenste actie: provincie besluit begin 2003 over subsidieaanvraag. 

 

Ad 2. ZGB heeft een stappenplan opgesteld inclusief een tijdsplanning. In 2002 is meerdere malen 

overleg gevoerd. Naar aanleiding van een bestaande notitie over logeerhuizen voor senioren, is 

gesproken over de voordelen om hierbij voor Flevoland een bredere doelgroep voor ogen te hebben. 

Initiatiefnemers hebben besloten om ten aanzien van een behoeftepeiling voor een logeerhuis of 

andere voorzieningen een bredere doelgroep te hanteren dan alleen senioren. Voorbereidingen 

worden nu getroffen om per gemeente in overleg met een brede vertegenwoordiging van zorgvragers 

en mantelzorgers te beoordelen of het gestelde in de notitie nog van kracht is.   

Initiatiefnemer: ZGB en provinciale steunfunctionaris mantelzorg Flevoland 

Betrokkenen: LOT, Axion, steunpuntenmantelzorg, zorgkantoor, zorgaanbieders 

Gewenste actie: Er zullen panels worden georganiseerd. Vervolgens zal moeten worden vastgesteld 

of er bij zorgkantoor en zorgaanbieders voldoende draagvlak bestaat. Bij voldoende animo zal er een 

plan van aanpak worden opgesteld. 

 

Ad 3. In alle gemeenten in Flevoland is een meldpunt voor vrijwilligers ingericht. In Zeewolde bestaat 

dit meldpunt sinds medio 2001. In de gemeente NOP is het meldpunt voor vrijwilligers geliëerd aan het 

steunpunt mantelzorg NOP/Urk. Op Urk is het meldpunt geïntegreerd met het Zorgloket. 

Initiatiefnemer: gemeenten 

Betrokkenen: vrijwilligersorganisaties, welzijnsorganisaties 
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Gewenste actie: afstemming en samenhang met andere loketten waarnodig bevorderen. 

 

Thema Actiepunten 

 

Zorgvoorzieningen 

 
1. Flevoland kent weinig kleinschalige 

voorzieningen. Bovendien is het draagvlak 

voor ouderenvoorzieningen in de dorpen 

relatief klein. 

De mogelijkheden voor kleinschalige 

voorzieningen moeten verder worden 

uitgewerkt (b.v. zorgboerderij voor 

ouderen). Hiervoor moet eerst de 

zorgvraag meer inzichtelijk worden 

gemaakt. 

2. Uit een ZGB-panel bleek dat de zorg in 

verzorgingshuizen in NOP/Urk niet geheel 

is afgestemd op (licht) dementerende 

bewoners. 

O.a. in de NOP moet nader worden 

onderzocht hoe het staat met de 

zorgverlening aan (licht) dementerenden 

binnen het verzorgingshuis. Zonodig moet 

gezocht worden naar verbeteringen. 

3. Er bestaat veel overlap tussen de  

ouderenzorg (Verzorging & Verpleging) en 

de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

voor ouderen. Er bestaat behoefte aan 

meer samenhang tussen beide sectoren. 

Vanuit de ouderenzorg (sector V&V) 

bestaat de wens om te komen tot 1 

zelfstandig GGZ-circuit voor ouderen voor 

heel Flevoland. 

De mogelijkheden voor een zelfstandig 

GGZ ouderencircuit in Flevoland moet 

nader worden onderzocht. 

4. Er zijn te weinig voorzieningen voor 

ouderen met beperkte gedragsstoornissen. 

De samenwerking tussen ouderenzorg en 

GGZ moet worden gestimuleerd. Gedacht 

wordt aan het fysiek koppelen van 

verpleeghuis en voorzieningen voor 

ouderen met psychiatrische problemen als 

het gaat om chronische zorg. Ook moet 

gezocht worden naar woonvormen die 

voldoende woonkwaliteit  bieden (b.v. 

zorgboerderij), het verzorgen van een 

aanbod in de vorm van 24-uurs 

begeleiding, maar ook in de vorm van 

huiskamer-projecten voor ouderen die 

uitbehandeld zijn. 

5. Er bestaat behoefte aan meer 

mogelijkheden voor vroegsignalering en 

vroegdiagnostiek. 

De mogelijkheden van een experiment met 

een ‘consultatiebureau’ voor ouderen 

moeten nader worden onderzocht. 

6. Het aantal mensen met dementie zal de 

komende jaren in Flevoland aanzienlijk 

groeien. 

De zorg voor dementerenden moet verder 

ontwikkeld worden (vroegsignalering, 

kleinschalige opvangvoorzieningen). 

7. Het kunnen leveren van ongeplande 

zorg is een voorwaarde voor het thuis 

kunnen blijven wonen. Overzicht ontbreekt 

op dit punt. 

De mogelijkheden voor het verlenen van 

acute en ongeplande zorg (zowel 24-uurs 

beschikbaarheid, als voorzieningen voor 

tijdelijke opvang) moeten nader in kaart 

worden gebracht en zonodig worden 

uitgebreid in relatie tot de jaarlijkse 

bestedingsvoorstellen V&V. 

8. Knelpunten vormen de mogelijkheden 

voor de opvang van patiënten in 

crisissituaties en voor kortdurende 

terminale zorg. 

De behoefte aan en de mogelijkheden tot 

palliatieve zorg en een hospice voorziening 

moet in de drie deelgebieden verder 

worden onderzocht en ontwikkeld. 
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9. Geriatrische steunpunten vormen een 

belangrijke schakel. De randvoorwaarden 

behoeven de nodige aandacht. 

De inbedding en structurele financiering 

van geriatrische steunpunten moet verder 

vorm krijgen. 

10.  Om de zorgvraag te kunnen 

beantwoorden is afstemming en 

samenhang in de keten van aanbieders/ 

producten belangrijk. 

Samenhang in de keten tussen intramurale 

en extramurale zorg. Samenhang is nodig 

zodat cliënten niet tussen wal en schip 

vallen. 

 

 

Ad 1. ZGB heeft een stappenplan opgesteld inclusief een tijdsplanning. In 2002 was de aandacht 

vooral gericht op het in kaart brengen van de woonwensen van senioren. Voorbereiding worden 

getroffen om  te starten met het inventariseren in hoeverre de ouderenorganisaties betrokken zijn bij 

de initiatieven op het gebied van wonen en welke overleggen er per gemeente zijn.  

Initiatiefnemer: zorgvragers 

Betrokkenen: RIO, LIA, zorgaanbieders, zorgkantoor, steunpunten mantelzorg 

Gewenste actie: Inventariseren betrokkenheid ouderenorganisaties en contact leggen met de 

netwerken van aanbieders, zorgkantoor en overige betrokkenen om wensen te bespreken en een plan 

van aanpak op te stellen. 

 

Ad 2. ZGB heeft een stappenplan opgesteld inclusief een tijdsplanning. In 2002 was de aandacht 

vooral gericht op het opstellen van een vragenlijst om de knelpunten in de zorgverlening aan (licht) 

dementerenden in alle verzorgingshuizen in Flevoland bij directies en cliëntenraden, te inventariseren. 

Initiatiefnemer: zorgvragers 

Betrokkenen: zorgaanbieder, zorgkantoor 

Gewenste actie: Eind januari 2003 zal de vragenlijst worden verstuurd. Op grond van de bevindingen 

zal men komen tot aanbevelingen en verbeterpunten per deelgebied. Cliëntenraden en directies zullen 

hierover worden geïnformeerd. Eventueel in de vorm van panelbijeenkomsten organiseren voor (licht) 

dementerende bewoners van de verzorgingshuizen en/of partners/familieleden. Vervolgens is het 

streven om met de betrokkenen te komen tot een plan van aanpak. 

 

Ad 3.  In Almere bestaat al langere tijd een samenwerkingsverband tussen de Meregaard en 

Zorggroep Almere. In Almere beschikt men reeds over klinische capaciteit. In de 2
e
 bouwfase van de 

Meregaard is voorzien in een uitbreiding van sector ouderenpsychiatrie. Dit is een goede basis om het 

GGZ ouderencircuit in dit deelgebied verder vorm te geven. 

In Lelystad bouwt  Meerkanten op dit moment aan een kliniek met 20 bedden. In het voorjaar van 

2003 wordt deze geopend. Aan deze kliniek is een slaap- en een (deeltijd)behandelfunctie gekoppeld. 

Bovendien zal er worden gestart met het bieden van ambulante zorg. Dit zal de basis worden voor het 

GGZ ouderencircuit voor de deelgebieden 1 en 2. 

Initiatiefnemer: zorgaanbieders, zorgvragers, provincie 

Betrokkenen:  - 

Gewenste actie: continueren en intensiveren 

 

Ad 4. Talma Hof, IJsselmeerziekenhuizen, Regionale Thuiszorg Oude en Nieuwe Land, Coloriet en 

Meerkanten bekijken aan de hand van het onderzoeksrapport “Alle gekheid op een stokje” welke 

initiatieven er nodig zijn om de witte vlekken in het aanbod op te vullen. 

Meerkanten zal nieuwe vormen van ouderenpsychiatrie in Flevoland voortaan dichterbij huis  

ontwikkelen en niet langer vanuit het Landgoed Veldwijk in Ermelo. Ook zal Meerkanten intensieve 

samenwerking zoeken met verpleeg- en verzorgingshuizen om meer regionaal georiënteerde 

voorzieningen te realiseren.  

Zo heeft Meerkanten bijvoorbeeld in samenwerking met Stichting Woonzorgcentra Flevoland het 

projectvoorstel “Aanvullende Psychiatrische Zorg” ingediend bij het zorgkantoor. Doelstelling van dit 

project is om aan ouderen met een psychiatrische problematiek, zo lang en autonoom mogelijk in het 

woonzorgcentrum (De Ankerplaats en De Uiterton inclusief aanleunwoningen) te laten wonen met 

beperkte professionele GGZ-voorzieningen.  

Initiatiefnemer: zorgnetwerken, GGZ 

Betrokkenen:  

Gewenste actie: continueren en intensiveren 
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Ad 5. In 2002 is de algemene aandacht voor preventie en preventief ouderenbeleid verder 

toegenomen. Naar verwachting zal dit alleen maar meer worden. Dit gaat hand in hand met groeiende 

behoefte aan vroegsignalering en vroegdiagnostiek. Reden om dit onderwerp centraal te stellen 

tijdens de Themadag Flevogezond. Uitgebreid is stilgestaan bij de inhoud, voor- en nadelen van een 

periodieke gezondheidscontrole voor senioren. Ter voorbereiding op de themadag heeft er een 

inhoudelijke inventarisatie op het onderwerp plaatsgevonden en is er een draagvlakonderzoek 

uitgevoerd. Belangrijkste conclusies zijn dat senioren in Lelystad voorstander zijn van de invoering van 

een periodieke gezondheidscontrole, mits dit op vrijwillige basis gebeurd en deze controle op 

respectvolle wijze wordt uitgevoerd. Het opsporen van verborgen gebreken en het voorkomen van 

ernstige gezondheidsklachten en ingrijpende behandelmethodes, vindt men de belangrijkste doelen bij 

een periodieke controle.  

Initiatiefnemer: Lokaal Platform Preventief Ouderenbeleid (Lelystad) 

Betrokkenen: GGD, MDF, Icare Thuiszorg, provincie 

Gewenste actie: Op basis van de resultaten van de inhoudelijke inventarisatie, het 

draagvlakonderzoek en de Themadag Flevogezond zullen op korte termijn vervolgafspraken worden 

gemaakt. 

 

Ad 6. In de uitvoering van dit actiepunt is gekozen om een knip te maken tussen enerzijds het 

intensiveren van zorg voor dementerenden bijvoorbeeld via vroegsignalering en vroegdiagnostiek (zie 

ad 5.) en anderzijds het realiseren van kleinschalige voorzieningen. Ten aanzien van dit laatste punt 

moeten we in Flevoland constateren dat financiering van deze voorzieningen tot forse problemen kan 

leiden. Hierbij wordt verwezen naar de woonzorgvoorziening de Scarabee in Zeewolde. 

Initiatiefnemer: zorgnetwerken 

Betrokkenen: zorgkantoor, zorgvragers, welzijnsorganisaties 

Gewenste actie: Overeenstemming bereiken over de minimale omvang van kleinschalige 

voorzieningen en andere randvoorwaarden zodat nieuwe initiatieven kunnen worden ontplooid. 

 

Ad 7. Zorgkantoor is bezig om samen met zorgaanbieders dit vraagstuk aan te pakken. Er zijn 

mogelijkheden in het kader van zorgvernieuwingsgelden. Gezocht wordt naar mogelijkheden voor 

structurele financiering. 

Initiatiefnemer: zorgkantoor 

Betrokkenen: zorgnetwerken 

Gewenste actie: continueren en intensiveren 

 

Ad 8. Het zorgkantoor heeft een verzoek gedaan aan de zorgnetwerken om nieuwe voorstellen te 

doen om de palliatieve zorg nader in te vullen of te intensiveren. Beschikbare budgetten maken 

uitbreiding van begeleiding bij het sterven in intramurale setting mogelijk. 

Initiatiefnemer: vrijwilligersorganisaties 

Betrokkenen: zorgvragers, zorgkantoor, steunpunten mantelzorg. 

Gewenste actie: continueren en intensiveren. 

 

Ad 9. Over de voortgang van dit actiepunt is geen nadere informatie beschikbaar. 

Initiatiefnemer: zorgnetwerken 

Betrokkenen: zorgkantoor 

Gewenste actie: continueren en intensiveren 

 

Ad 10. In 2002 zijn verschillende initiatieven gestart om de samenhang in de keten te versterken. 

Voorbeelden hiervan zijn het ontwikkelen van een stroke service in Almere en in deelgebied 1 en 2, 

het haalbaarheidsonderzoek “Oost west thuis best” voor deelgebied 2, het project “Stepped Care in de 

GGZ Almere” en het project “Thuis in Zeewolde”. 

Initiatiefnemer: zorgnetwerken 

Betrokkenen: zorgnetwerken 

Gewenste actie: continueren en intensiveren 
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Thema Actiepunten 

 

Wonen en zorg 

 
1. In NOP/Urk ontbreken aanleunwoningen 

en bestaat slechts een bescheiden aanbod 

aan seniorenwoningen. 

Er is meer aandacht nodig voor 

alternatieve voorzieningen naast 

intramurale voorzieningen. Er is met name 

behoefte aan aanleunwoningen. 

2. Er bestaat een grote behoefte aan 

aanleunwoningen en seniorenwoningen. 

Gezien de sterke vergrijzing de komende 

10 jaar zal die behoefte allen maar 

groeien. 

Per gemeente moet er inzicht komen in het 

bestaande bestand aan seniorenwoningen,  

aangepaste/aanpasbare woningen en zo 

mogelijk levensloopbestendige woningen 

en hun situering t.o.v. zorgcentra. Deze 

inventarisatie kan de basis zijn voor 

planvorming t.a.v. wonen voor senioren. 

3. Een groot aantal ouderen staat op de 

wachtlijst voor een seniorenwoning of een 

aanleunwoning. 

Het verdient aanbeveling wanneer 

gemeenten bij de uitgifte van grond t.b.v. 

nieuwbouw afspraken maken over 

percentages seniorenwoningen, 

aangepaste woningen en aanpasbare 

woningen. 

4. De wachttijden voor realisatie van 

woningaanpassingen in het kader van de 

WVG zijn relatief lang.  

Ook is er sprake van onvoldoende 

afstemming  tussen wonen en zorg b.v. op 

het gebied van woningaanpassingen en 

woningtoewijzingen. 

De benodigde tijd voor realisering van 

woningaanpassingen in het kader van de 

WVG moet omlaag. 

Er is meer integratie en afstemming 

gewenst tussen zorg en wonen b.v. op het 

gebied van woningaanpassingen en 

woningtoewijzingen. 

5. Veel ouderen uiten steeds duidelijker de 

wens om bij elkaar te blijven ook als één 

van beiden wordt geïndiceerd met 

verpleeghuiszorg. Dit is in een intramurale 

setting niet mogelijk. 

In het kader van het scheiden van wonen 

en zorg wordt naar oplossingen gezocht. 

Deze zoektocht verdient voortzetting. 

6. De situering van woningen, de 

aanpassingen van woningen en overdekte 

voorzieningen als verbinding tussen de 

woning en algemene voorzieningen zijn 

aandachtspunten. 

Het concept van zorgzones, zowel bij 

nieuwbouw als bij bestaande bouw moet 

nader worden uitgewerkt. 

7. Bij het scheiden van wonen en zorg 

vormt de financiering van de huisvesting 

van algemene (overdekte) voorzieningen 

een knelpunt. 

Scheiden van wonen en zorg kan een 

aanvullende impuls krijgen wanneer 

woningcorporaties, welzijnsinstellingen en 

zorginstellingen kijken naar de 

mogelijkheden voor een gezamenlijke 

benutting en financiering van overdekte 

ruimten (b.v.  functioneel uitgebreide 

dienstencentra. Hierbij is de 24-uurs 

beschikbaarheid als zorgproduct nodig). 

 

Ad 1. Gemeente NOP is in het kader van wonen en zorg gestart met het in kaart brengen van de 

behoefte aan huisvesting voor senioren. De gemeente komt tot de conclusie dat er een grote 

inhaalslag nodig is. Tot 2015 is de bouw van circa 1.127 extra woningen voor senioren nodig om in de 

toekomstige behoefte aan ouderenhuisvesting te voorzien. In het integrale huisvestingsplan “Ruimte 

voor wonen” (2001)  heeft de gemeente vastgelegd dat op korte termijn, tot 2005, ongeveer 350 

seniorenwoningen zijn gepland. 

Initiatiefnemer: gemeente 

Betrokkenen: woningcorporaties, zorgaanbieders, zorgvragers 
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Gewenste actie: continueren en intensiveren 

Ad 2. De provincie is bezig met het ontwikkelen van een woonvisie. Ter voorbereiding op deze visie is 

een woonmarktanalyse uitgevoerd. Uit deze analyse blijkt dat er een enorme vraag bestaat naar 

seniorenwoningen. In 2002 is er een tekort van 4000 seniorenwoningen. Met ongewijzigd beleid loopt 

dit tekort op tot 12.000 seniorenwoningen in 2010 voor heel Flevoland. Gemeenten hebben in hun 

huisvestingsplannen hun ambities voor de komende jaren vastgelegd.  

Daarnaast is gebleken dat gemeenten niet of nauwelijks bijhouden waar woningaanpassingen worden 

gerealiseerd. Het is bijna een onmogelijke taak om dit structureel en nauwgezet in kaart te brengen.  

Initiatiefnemer: gemeenten 

Betrokkenen: woningcorporaties, zorgaanbieders per gemeente, zorgvragers, provincie 

Gewenste actie: continueren en intensiveren 

 

Ad 3. Er worden steeds vaker streefcijfers gehanteerd voor het aantal levensloopbestendige 

woningen. Zo streeft de gemeente Lelystad bijvoorbeeld naar het realiseren van 30% 

levensloopbestendige woningen in de nieuwbouwwijk Lelystad Zuid. 

Op basis van de benodigde en gewenste woonruimte voor senioren in de komende 10 jaar blijft het 

van groot belang om in kwantitatieve als in kwalitatieve zin voortvarend door te gaan met het 

ontwikkelen van aanbod voor senioren. 

Initiatiefnemer: gemeenten, provincie 

Betrokkenen: woningcorporaties, projectontwikkelaars, zorgvragers 

Gewenste actie: continueren en intensiveren 

 

Ad 4. Over de voortgang van dit actiepunt is geen nadere informatie beschikbaar. 

Initiatiefnemer: gemeenten 

Betrokkenen: woningcorporaties, zorgvragers 

Gewenste actie: continueren en intensiveren 

 

Ad 5. Betrokken actoren zijn steeds meer overtuigd dat in het kader van scheiden van wonen en zorg 

de oplossing ligt, voor het beantwoorden van wensen van echtparen om bij elkaar te blijven ook als 

één van beiden wordt geïndiceerd met verpleeghuiszorg. Het daadwerkelijk oplossen van dit probleem 

vormt een onderdeel van de plannen voor de ontwikkeling van nieuwe woonzorgzones.  

Initiatiefnemer: zorgaanbieders 

Betrokkenen: zorgkantoor, woningcorporaties 

Gewenste actie: continueren en intensiveren 

 

Ad 6. In relatie tot de behoefte aan huisvesting voor senioren groeit het besef van het belang niet 

alleen oog te hebben voor de kwantitatieve aantallen maar ook voor de inrichting van de 

woonomgeving. Bij de planning en de bouw van huisvesting van senioren is het belangrijk om te 

weten wat mensen die bijvoorbeeld om een seniorenwoning vragen eigenlijk willen en of zo’n 

seniorenwoning voldoet aan de verwachtingen ten aanzien van de ligging in een “beschermende-

geclusterde-zorg-welzijn-omgeving”.  

In verschillende gemeenten in Flevoland worden veelal op initiatief van zorgaanbieders gewerkt aan 

het ontwikkelen van nieuwe woonzorgzones.  

Initiatiefnemer: provincie 

Betrokkenen: gemeenten, zorgaanbieders, woningcorporaties 

Gewenste actie: continueren en intensiveren 

 

Ad 7. Initiatieven om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden voor een gezamenlijke benutting en 

financiering van overdekte ruimten zoals bijvoorbeeld een multifunctioneel dienstencentrum zijn 

genomen. Bijvoorbeeld bij de herinrichting van de locatie De Ark – De Regenboog in Dronten streeft 

men niet alleen  naar een nieuwe situatie waarin volledig sprake zal zijn van scheiden wonen en zorg. 

Maar vormt een multifunctioneel centrum (MFC) integraal onderdeel van de plannen. In het MFC zal 

er volgens de plannen zorg en welzijn worden aangeboden.  

Initiatiefnemer: gemeenten 

Betrokkenen: zorgkantoor, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, woningcorporaties 

Gewenste actie: continueren en intensiveren 
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Thema Actiepunten 

 

Welzijn, mobiliteit en overige 

dienstverlening  
1. Ouderen die niet direct behoefte hebben 

aan zorg, maar wel de regie verliezen over 

hun eigen leven, vallen nu tussen wal en 

schip. 

Er moet meer zicht komen op de omvang 

en de problemen van deze groep ouderen. 

Op het moment is er geen goed aanbod 

dat voorziet in de behoefte van deze 

groep. Wellicht moet ook de groep eerst 

nog beter in kaart worden gebracht. Het 

gaat hier om een groep die zich bevindt op 

het snijvlak van de sectoren Welzijn, GGZ 

en V&V. 

2. In alle Flevolandse gemeenten zijn 

welzijnsorganisaties actief. Globaal 

organiseren zijn hetzelfde brede scala aan 

activiteiten. Door samen te werken kunnen 

zij profiteren van elkaars kennis, kunde en 

ervaringen. 

De welzijnsorganisaties willen op 

provinciaal niveau hun krachten bundelen 

om gebruik te maken van elkaars 

ervaringen, om het werk meer eenduidig te 

organiseren en om de betekenis van het 

welzijnswerk t.o.v. andere voorzieningen 

voor ouderen duidelijker te positioneren. 

Mogelijk kan dit leiden tot koepelvorming of 

fusies. 

3. Op het snijvlak van zorg en welzijn en 

op het gebied van preventieve en 

activerende huisbezoeken zijn onder 

verschillende benamingen diverse 

initiatieven op projectbasis gestart. 

Deze projecten moeten definitief vorm 

krijgen er moet aandacht zijn voor de 

onderlinge afstemming van verschillende 

initiatieven. 

4. De (individuele) inbreng van senioren bij 

het aanbod van welzijnsvoorzieningen is, 

mede als gevolg van de wat passieve 

houding van senioren in deze, niet 

voldoende.  

De (individuele) inbreng van senioren bij 

het welzijnsaanbod dient zowel qua inhoud 

als kwaliteit van het aanbod, nog meer te 

worden gestimuleerd. In het kwaliteits-

beleid zullen hiertoe controle-instrumenten 

worden ontwikkeld. 

5. Gemeenten moeten zorgdragen voor 

een adequaat en bereikbaar 

vervoerssysteem. Hierbij zijn echter de 

nodige knelpunten gesignaleerd. 

De aansluiting van verschillende 

vervoerssystemen tussen gemeenten moet 

worden verbeterd. Bij de aanbesteding van 

het openbaar vervoer moet aandacht zijn 

voor de toegankelijkheid van het vervoer 

voor mensen die slecht ter been zijn en/of 

hulpmiddelen gebruiken.  

6. Veel ouderen zien enorm op tegen een 

verhuizing en overzien het geheel niet. 

Een verhuisservice kan helpen de te 

regelen zaken op een rijtje te zetten, 

adviezen te geven en een aantal zaken 

(indien gewenst) daadwerkelijk te regelen. 

 

 

 

Ad 1. In dit kader zijn er nog geen initiatieven te melden. Welzijnsorganisaties zijn inmiddels op de 

hoogte van de actiepunten zoals genoemd in de regiovisie. Mogelijkheden om hiermee op lokaal 

niveau ook daadwerkelijk aan de slag te gaan, zal afhangen van de werkplannen voor 2003. Deze 

waren bij het schrijven van deze voortgangsrapportage nog niet bekend. 

Initiatiefnemer: welzijnsorganisaties 

Betrokkenen: GGZ, zorgnetwerken, zorgvragers, steunpunten mantelzorg 

Gewenste actie: continueren en intensiveren 
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Ad 2.  In 2002 zijn de directies van de welzijnsorganisaties in Flevoland een aantal keren bijeen 

geweest met als doel ervaringen uit te wisselen en meer gezamenlijk het welzijnswerk ten opzichte 

van andere voorzieningen duidelijker te positioneren. Tevens hebben de welzijnsorganisaties in 

deelgebied 2 de ambitie uitgesproken om gezamenlijk te streven naar een kwalitatief goed regionaal 

aanbod van preventieve ouderenprojecten. Bovendien is in dit kader vastgesteld dat het wenselijk is 

om ook gebruik te maken van de expertise in de gemeenten NOP, Urk en Almere en hiermee de regio 

‘provinciebreed’ te laten zijn. 

Initiatiefnemer: welzijnsorganisaties 

Betrokkenen:  - 

Gewenste actie: continueren en intensiveren 

 

Ad 3. Tijdens de Themadag Flevogezond 2002 stond gezondheid en preventie voor ouderen centraal. 

Uitgebreid heeft men die dag stil gestaan bij het onderwerp preventief ouderenbeleid. Aanwezigen zijn 

tot de conclusie gekomen dat er in Flevoland ten aanzien van dit onderwerp veel gebeurt maar dat we 

moeten blijven streven naar een sluitend aanbod van preventieve ouderenprojecten (“er zijn veel 

kralen maar nu moeten we de ketting rijgen”).  Dit vereist niet alleen samenwerking op uitvoerend en 

beleidsniveau maar ook de bereidheid en het vermogen om over de eigen grenzen heen te kijken en 

het hele spectrum van wonen, zorg en welzijn hierbij in het vizier te hebben. Bovendien moet er 

structurele financiering worden gerealiseerd voor een gezamenlijk vast te stellen compleet aanbod van 

preventief ouderenbeleid. 

Initiatiefnemer: welzijnsorganisaties 

Betrokkenen:  gemeenten, GGD, zorgaanbieders, zorgkantoor, vrijwilligersorganisaties 

Gewenste actie: continueren en intensiveren 

 

Ad 4. In dit kader zijn er nog geen initiatieven te melden. Welzijnsorganisaties zijn inmiddels op de 

hoogte van de actiepunten zoals genoemd in de regiovisie. Mogelijkheden om hiermee op lokaal 

niveau ook daadwerkelijk aan de slag te gaan, zal afhangen van de werkplannen voor 2003. Deze 

waren bij het schrijven van deze voortgangsrapportage nog niet bekend. 

Initiatiefnemer: welzijnsorganisaties 

Betrokkenen:  - 

Gewenste actie: continueren en intensiveren 

 

Ad 5. De Flevolandse gemeenten en de provincie hebben een Openbaar Vervoer Visie laten 

opstellen. Het Vervoerberaad Flevoland bekijkt de mogelijkheid van een collectief vraagafhankelijk 

vervoerssysteem (CVV) voor de hele provincie. Hierover is het laatste woord nog niet gezegd. Een 

provinciedekkende vorm van collectief vraagafhankelijk vervoer kan in de ogen van het Vervoerberaad 

Flevoland een kwaliteitssprong betekenen maar het oppert tevens de mogelijkheid om het CVV tegen 

een kostendekkend tarief te laten rijden. Dit zou een forse stijging van de zoneprijs tot gevolg hebben. 

In het wetsvoorstel gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken is de toegankelijkheid van 

vervoer op het laatste moment toegevoegd. Het wetsvoorstel is inmiddels aangenomen. Dit betekent 

dat vervoersmaatschappijen op termijn gedwongen worden om voorzieningen te treffen zodat hun 

vervoermiddelen, dienstenregeling, reisinformatie, infrastructuur en gebouwen geen hindernissen 

meer mogen opleveren. 

De provincie streeft ernaar per 1 januari 2004 nieuwe concessies te hebben verleend aan 

(streek)vervoerders. Dat moet gebeuren op basis van aanbesteding.  

Initiatiefnemer: provincie 

Betrokkenen:  gemeenten, vervoersmaatschappijen 

Gewenste actie: continueren en uitbreiden 

 

Ad 6. In dit kader zijn er nog geen initiatieven te melden. Welzijnsorganisaties zijn inmiddels op de 

hoogte van de actiepunten zoals genoemd in de regiovisie. Mogelijkheden om hiermee op lokaal 

niveau ook daadwerkelijk aan de slag te gaan, zal afhangen van de werkplannen voor 2003. Deze 

waren bij het schrijven van deze voortgangsrapportage nog niet bekend. 

Initiatiefnemer: p.m. 

Betrokkenen:  zorgvragers, woningcorporaties, welzijnorganisaties 

Gewenste actie: continueren en intensiveren 
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