Juli, 2020

Inleiding
Ouderen wonen steeds langer thuis. Dat vraagt om nieuwe oplossingen vanuit diverse
sectoren. Welke voorbeelden zijn er al en wat kunnen we daarvan leren? Op 25 november
delen talloze experts hun kennis en ervaringen op het congres ‘Nieuwe generatie ouderenzorg
langer thuis’. U kunt erbij zijn; fysiek en digitaal. Meer informatie vindt u in deze nieuwsbrief.
Als team van het programma Langer Thuis vinden we uw expertise en visie erg belangrijk. In
deze e-mail leest u daarom ook meer over de houtskoolschets ‘Acute Zorg’, die ook gaat over
ouderenzorg. We nodigen uit om uw expertise over dit onderwerp te delen op een speciale
website. Wat is bijvoorbeeld de rol van de gemeente en de samenwerking tussen het sociaal
en medisch domein?
Veel leesplezier.
We wensen u een fijne en gezonde zomervakantie toe.
Team Langer Thuis
Terug naar boven

Nieuws
Nieuwe subsidieregeling digitale zorg op afstand

DIGITALE ZORG - Het ministerie van VWS maakt met de stimuleringsregeling ‘SET COVID-19
2.0’ in totaal 77 miljoen extra vrij voor ondersteuning en zorg op afstand via digitale
toepassingen. De nieuwe regeling is specifiek gericht op aanbieders van wijkverpleging,
huisartsenzorg, GGZ en aanbieders van ondersteuning in het kader van de Wmo die nu extra
willen investeren om structureel met digitale zorg op afstand, zoals beeldschermzorg,
indicatiestelling via een app en medicijndispensers, aan de slag te gaan.
De subsidie kan gebruikt worden voor onder meer de aanschaf van apparaten, het inhuren
van hulp bij de implementatie en scholingskosten voor personeel. Per aanvraag is een
maximumbedrag van €50.000 beschikbaar. Een eigen bijdrage is geen vereiste.
De regeling wordt in de tweede helft van juli geopend.
Subsidieregeling particulieren en sociale ondernemers wonen voor 55-plus

WONEN – Burgers en sociale ondernemers met een idee voor een vernieuwende vorm van
wonen en zorg voor overwegend 55-plussers, komen mogelijk in aanmerking voor financiële
steun. Op deze website vinden ze meer informatie over de regeling en de voorwaarden. Ook is
het mogelijk om een quickscan in te vullen om te zien of het project in aanmerking komt voor
subsidie vanuit de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ).
Terug naar boven

Agenda
Save the date: conferentie ‘Nieuwe generatie ouderenzorg langer thuis’

ALGEMEEN – Steeds meer ouderen wonen langer thuis. Dat heeft grote impact op het werk
van professionals in diverse werkvelden. Welke goede voorbeelden zijn er en wat kunnen we
daarvan leren?
We nodigen u van harte uit om gedachten uit te wisselen en kennis op te doen over dit
onderwerp op woensdag 25 november in het NBC in Nieuwegein.
De conferentie is een samenwerking tussen het ministerie van VWS en de (al langer
bestaande) conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderenzorg’. U kunt zowel fysiek als online
deelnemen. Deelname is gratis. Meer informatie vindt u hier.
Marktdag regionale coördinatiefuncties tijdelijk verblijf – vrijdag 2 oktober

TIJDELIJK VERBLIJF – Vrijdag 2 oktober vindt een speciale marktdag plaats voor regionale
coördinatiefuncties tijdelijk verblijf. Het doel van de bijeenkomst is kennisuitwisseling over
onder andere de doorontwikkeling van minimumeisen en verbreding van de gecoördineerde
zorgvormen. Het evenement wordt georganiseerd door VWS, ActiZ en ZN, met medewerking
met VNG.
U bent van harte welkom in het Theaterhotel Figi in Zeist. De marktdag richt zich vooral op
regionale coördinatiefuncties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en
verwijzende professionals. De definitieve uitnodiging volgt zo spoedig mogelijk. Interesse
doorgeven kan alvast via langerthuiswonen@minvws.nl.
Terugkijken; masterclass Wonen en Zorg (regionaal netwerk)

WONEN – Hoe betrekt het regionaal ondersteuning- en zorgnetwerk het woondomein? Kijk de
samenvatting terug van de masterclass ‘Wonen en Zorg’, waarin dieper wordt ingegaan op
deze vraag. In 2040 woont achter elke vijfde voordeur een 75-plusser. Ook het sociale
netwerk krimpt; over twee decennia hebben 85-plussers geen 15, maar zes mensen om hen
te ondersteunen. In de samenvatting van 17 minuten wordt dieper op dit vraagstuk ingegaan.
Terug naar boven

Onderzoek en publicaties
Houtskoolschets acute zorg (ook over ouderen)

ALGEMEEN - Hoe moet de acute zorg in de toekomst worden ingericht en bekostigd? Op
internetconsultatie.nl worden zorgmedewerkers, belangenverenigingen en andere betrokken
Nederlanders gevraagd naar hun visie op de houtskoolschets ‘Acute Zorg’. Het
beleidsdocument ging vorige week naar de Tweede Kamer. Ook ouderenzorg komt aan bod; in
hoofdstuk drie wordt kort ingegaan op de rol van de gemeente en de samenwerking tussen
het sociaal en medisch domein.
Archetypering regionale netwerken ouderenzorg

ALGEMEEN - Er zijn veel regionale netwerken op het gebied van ouderenzorg actief in
Nederland. In opdracht van het ministerie van VWS heeft Raedelijn een inventarisatie
uitgevoerd van regionale netwerken. Om een overzicht te krijgen van het grote aantal
netwerken heeft het adviesbureau de netwerken ingedeeld in vier archetypen. Wat opvalt is
dat de meeste zich niet alleen bezighouden met ouderenzorg; ze bestrijken ook andere
thema’s, zoals de ketenzorg voor mensen met een chronische aandoening of acute zorg.
Terug naar boven

Ondersteuning
Informatiepakket beschikbaar voor ‘Welzijn op Recept’

ZORG - Voor zorgprofessionals, sociaal werkers en beleidsmedewerkers bij gemeenten, is een
infographic en Q&A beschikbaar over het programma ‘Welzijn op Recept’. Patiënten met
mentale problemen hebben in deze coronatijd soms meer baat bij een welzijnscoach dan
medicatie. In de infographic staan handreikingen over de werkwijze binnen het medisch en
sociaal domein en hoe betrokken partijen samenwerking kunnen stimuleren.
Vind meer vrijwilligers; sluit aan bij campagne ter bevordering vrijwilligerswerk

VRIJWILLIGERS – De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) organiseert
heel 2021 het ‘Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet’ om meer mensen in Nederland bij het
vrijwilligerswerk te betrekken. Ook organisaties die vrijwillige hulp aanbieden aan ouderen die
langer thuis wonen, maken hier deel van uit. De campagne #MensenmakenNederland heeft
als uiteindelijk doel om het aantal actieve vrijwilligers te laten groeien van 49% naar 55%
eind 2021.
De vereniging vraagt vrijwilligersorganisaties om actief mee te denken met de invulling van de
campagne. Meer informatie vindt u hier. Heeft u vragen? Mail dan naar:
mensenmakennederland@nov.nl.
Tool brengt woon-zorgopgave in beeld

WONEN - Met de tool ‘Wonen en zorg in Balans’ bracht Wonen Zuid de geschiktheid van de
woonvoorraad in de wijk Donderberg in Roermond in kaart en vergeleek het met een
prognose van de vraag naar geschikte woningen.
Beslisboom Woningaanpassingen: van inventarisatie naar aanpassing

WONEN - Hoe kunnen woningcorporaties hun woningvoorraad aanpassen voor de groeiende
groep mensen die tegenwoordig langer thuis woont en kwetsbaar is? Onderzoeks- en
adviesbureau Companen ontwikkelde de Beslisboom woningaanpassingen met en voor Aedes,
Techniek Nederland en Bouwend Nederland.
Terug naar boven

Langer thuis in de praktijk
Beschikking dagopvang snel regelen via de casemanager dementie

MANTELZORG – Het programma ‘In voor mantelzorg’ ondersteunt 11 lokale initiatieven op het
gebied van mantelzorg voor ouderen thuis, waaronder in ‘s-Hertogenbosch. In deze ‘lokaal
lerende praktijk’ gaan Wmo-consulent Wendi Sprengers en POH’er Ilse van der Vaart
onderzoeken of de beschikking voor dagbesteding sneller kan worden geregeld. Momenteel
kan dat al voor de dementieconsulent; die kan een aanvraag binnen twee weken regelen. In
dit artikel leggen ze uit hoe zij te werk gaan.
Verschillen Eindhovense ouderen in kaart

WONEN - De gebiedscoalitie Eckart/Vaartbroek in Eindhoven constateerde dat zij te weinig
wist van de oudere wijkbevolking. Daarom vroeg de coalitie aan het CBS, die via het Urban
Data Center/Eindhoven samenwerkt met de gemeente Eindhoven, om de oudere inwoners van
Eindhoven in kaart te brengen. Wie zijn die ouderen eigenlijk en wie maakt de grootste kans
op kwetsbaarheid?
Het Polder Hofje: een klein dorp voor ‘senioren’

WONEN - Geïnspireerd door de oude hofjes in Amsterdam en Alkmaar en vanuit het
gedachtegoed dat zorg beter kan, heeft Jennifer Hofmeijer Het Polder Hofje in Anna Paulowna
gerealiseerd. In dit hofje wonen ouderen samen en zijn verbinding en sociaal contact leidende
principes. Hofmeijer blikt terug op de totstandkoming van Het Polder Hofje en vertelt hoe de
ouderen in het hofje wonen.
Loosduinse Hof: Van verzorgingstehuis naar modern wooncomplex

WONEN - Voormalig verzorgingstehuis Loosduinse Hof in Den Haag is het eerste pilotproject
van het woonconcept ‘Wonen met een Plus’. Na een rigoureuze verbouwing komen in dit
complex 65-plussers en mensen met een licht verstandelijke of geestelijke beperking te
wonen. Hoe komt het ‘nieuwe’ Loosduinse Hof er precies uit te zien? En hoe verloopt de
totstandkoming ervan?
Jan Smelink: ‘In coronatijd zijn er veel nieuwe initiatieven ontstaan’

WONEN - Locatie, financiering en samenwerking zijn de belangrijkste knelpunten die het
realiseren van bewonerscollectieven belemmeren. Jan Smelik, algemeen coördinator van
Nederland Zorgt Voor Elkaar en één van de drijvende krachten achter zorgcoöperatie
Austerlitz Zorgt, herkent dit. Volgens hem wordt er nog te veel gedacht vanuit de
maakbaarheid van de systemen. “We moeten er uiteindelijk wel naar toe dat het reguliere
bankwezen en andere financiële instellingen burgerinitiatieven ondersteunen door het
vastgoed te financieren.” In het artikel van Platform ZorgsaamWonen gaat hij hier verder op
in.
Terug naar boven

Contact
Kijk voor meer informatie op de website van het programma Langer Thuis. Wilt u artikelen
overnemen? Hebt u vragen of ook interessant nieuws? Mail het programma Langer Thuis via
langerthuiswonen@minvws.nl. Via dit mailadres kunt u zich ook aan- en afmelden voor deze
nieuwsbrief.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Bent u niet de geadresseerde of heeft u dit
bericht abusievelijk ontvangen? Meld dit dan aan de afzender en verwijder het bericht. De Staat aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.

