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OVERZICHT VAN KENNISBRONNEN 

 

Wonen-Zorg -Welzijn Ouderen 

LAATSTE UPDATE: SEPTEMBER 2022 

Samengesteld door de provinciale Taskforce Wonen - Welzijn - Zorg Ouderen Utrecht 2040, onderdeel 

van het kennisplatform Utrecht Sociaal Domein. 

 

Interessante artikelen en nieuwsberichten 

https://decorrespondent.nl/13056/ouderen-met-een-groot-huis-willen-best-plaatsmaken-maar-waar-

moeten-ze-heen/2686003660032-ab93e4d2 

De Challenge Doorstroming van de Provincie Utrecht i.s.m. de Woondeal Utrecht is interessant in dit 

kader om te volgen, juist omdat deze challenge zich richt op de doorstroming in de koopwoningmarkt, 

en oplossingen zoekt op zowel product/conceptniveau, als op (financiële) prikkels, als op 

bewustwording en het (positieve!) gesprek (zie o.a. https://nos.nl/l/2396984). 

 

Landelijke programma's  
 

1. Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) (juli 2022) 
Minister Helder van VWS lanceerde het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen. 
Het programma kent drie hoofdlijnen:  
* Zelf als het kan  
We vergroten de mogelijkheden voor ouderen om zo lang mogelijk, met ondersteuning van de eigen 
omgeving, zelfredzaam te blijven, ook als zich gebreken behorend bij de ouderdom zich aandienen. 
Dat is ook wat de (huidige en toekomstige) ouderen willen. We investeren in het vermogen van 
ouderen om te leven zoals voor hen, gegeven hun mogelijkheden, passend is. We stimuleren en 
activeren ouderen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de wijze waarop zij wonen, hun sociale 
contacten onderhouden en hun welzijn en gezondheid op peil houden.  
* Thuis als het kan  
We maken ouderen beter bewust van de noodzaak zich voor te bereiden op ouder worden en welke 
woonvorm en woonomgeving daarbij het beste past. We realiseren voldoende passende woonvormen 
in een leefomgeving die activeert en ontmoetingen stimuleert. We werken samen om te zorgen dat 
ouderen op een plek kunnen wonen waar ze zich thuis voelen in de buurt van hun sociale netwerk. We 
organiseren ondersteuning en zorg zoveel mogelijk dichtbij. Bij het werken aan toekomstbestendige 
ondersteuning en zorg voor ouderen moeten we in het bijzonder oog hebben voor de meest 
kwetsbare groep. Zij moeten kunnen rekenen op hulp als het even niet lukt, ondersteuning en zorg 
dichtbij als nodig en passende zorg in een verpleeghuis als de kwetsbaarheid groot is en de zorgvraag 
complex.  
* Digitaal als het kan  
We beantwoorden zoveel mogelijk zorgvragen met een digitale oplossing. Dit vraagt een andere 
manier van werken in de zorg. Digitale technologieën helpen ouderen hun zelfstandigheid te 

https://decorrespondent.nl/13056/ouderen-met-een-groot-huis-willen-best-plaatsmaken-maar-waar-moeten-ze-heen/2686003660032-ab93e4d2
https://decorrespondent.nl/13056/ouderen-met-een-groot-huis-willen-best-plaatsmaken-maar-waar-moeten-ze-heen/2686003660032-ab93e4d2
http://www.doorstroomchallenge.nl/
https://open.overheid.nl/repository/ronl-63e851f8e45b8662a4d04b1d5832b98231d40670/1/pdf/wozo-programma-wonen-ondersteuning-en-zorg-voor-ouderen.pdf
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behouden en hun kwaliteit van leven te bevorderen. Deze technologieën bestrijken uiteenlopende 
levensdomeinen: huishouden, sociale interactie, bewegen, veiligheid, (vrijwilligers)werk, 
vrijetijdsbesteding, gezond en actief leven en zorg. Doorsnijdend in deze drieslag is dat het altijd 
‘samen’ is, samen met naasten, met de samenleving, met de informele zorgverleners, samen met 
andere professionals (over de domeinen heen), ondersteund met digitale toepassingen. 
 
2. Taskforce Wonen en Zorg (2019-2022) 
De Taskforce Wonen en Zorg.  De Taskforce Wonen en Zorg stimuleert en ondersteunt gemeenten, 
woningcorporaties, zorgorganisaties en andere partners bij een gezamenlijke aanpak van deze opgave. 
De Taskforce Wonen en Zorg is een initiatief van VNG, Aedes, ActiZ, ZN en de ministeries VWS en BZK. 
Zij stimuleert en ondersteunt gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties bij een gezamenlijke 
aanpak van de woonzorgopgave. De Taskforce werkt met een landelijk dekkend netwerk van 
ambassadeurs die het gesprek op lokaal/regionaal niveau aanjagen.   Op de website vindt u 
voorbeelden ter inspiratie, praktische handreikingen en de mogelijkheid om knelpunten die deze 
opgave in de weg staan te melden. Vanuit de landelijke taskforce is de Utrechtse Taskforce ontstaan 
die gemeenten en andere maatschappelijke partners ondersteunt bij kennisdeling en de ontwikkeling 
van versnellende initiatieven. 

 

3. Innovatieprogramma Langer Thuis in de inclusieve wijk (2021-2022) 
Elk woongebied, geschikt en inclusief. Twee jaar lang stonden de schijnwerpers op 24 woongebieden 
met het innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk. Met 24 gebiedscoalities ontwikkelen 
Platform31 en het G40-stedennetwerk aan de hand van vijf innovatiethema’s de bouwstenen voor 
goed wonen, een ondersteunende sociale en fysieke leefomgeving en nabijheid van voorzieningen. 
Het innovatieprogramma maakte deel uit van het Programma Langer thuis, Actielijn Wonen van de 
ministeries van VWS en BZK. Met het inmiddels beëindigde programma Langer Thuis van het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wilde het kabinet de kwaliteit van leven voor de 
groeiende groep thuiswonende ouderen verbeteren. 
 
 

 
 
In maart 2022 verscheen een bundeling van de ontwikkelde innovaties, onder de titel “Inspiratie voor 
een inclusieve wijk”. De samen opgebouwde praktijkkennis biedt handvatten voor gebiedscoalities die 
met het thema van wonen, welzijn en zorg op gebiedsniveau werken aan een inclusieve wijk voor alle 
inwoners met een zorg- en ondersteuningsvraag. Centraal staat de vraag: Hoe kom je met elkaar tot 
een verbeterplan voor een wijk of dorp, hoe zorg en borg je meer inclusiviteit? 
Er wordt ingezoomd op vijf thema’s: 

• Een geschikte woningvoorraad voor de toekomst 

• Woonvarianten voor senioren 

http://www.taskforcewonenzorg.nl/
https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/innovatieprogramma-langer-thuis-inclusieve-wijk
http://www.programmalangerthuis.nl/
https://www.platform31.nl/publicaties/inspiratie-voor-een-inclusieve-wijk
https://www.platform31.nl/publicaties/inspiratie-voor-een-inclusieve-wijk
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• Een buurt voor iedereen 

• Voorzieningen voor een inclusieve wijk 

• Innovatief organiseren van de samenwerking 
 
De Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) helpt burgers en sociale ondernemers bij de 
financiering van kleinschalige innovatieve woonvormen die wonen, ondersteuning en eventueel zorg 
combineren. Denk aan de bouw van een woonhofje, transformatie van een leegstaand schoolgebouw 
of voormalig verzorgingstehuis, of gemeenschappelijk wonen in een appartementencomplex. Dit 
kunnen zowel huur- als koopwoningen zijn, of een combinatie hiervan, met een minimum van 5 
wooneenheden. Meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/swz.  

 
4. Ouder worden 2040 (2021 – 2022) 

  
Ouder Worden 2040 is een landelijk programma waarin wordt samengewerkt om een maatschappelijk 
gedragen visie en transformatieagenda voor de toekomst van het ouder worden in Nederland te 
formuleren. Samen met iedereen die betrokken is bij ouder worden. Het is van belang dat er breed 
maatschappelijk draagvlak tot stand komt voor deze visie, zodat er voor een langere periode een 
richtsnoer is voor iedereen die hier in de praktijk mee aan de slag moet gaan. Vele strategische 
beslissingen en innovaties bijvoorbeeld op het gebied van wonen en zorg maar ook op het gebied van 
werk, leefomgeving of technologie, vragen een lange termijn horizon. 
Voor de brede maatschappelijke dialoog wordt gebruik gemaakt van toekomstscenario’s. Met deze 
scenario’s verruimen we ons voorstellingsvermogen zodat we kunnen verkennen welke nieuwe 
antwoorden mogelijk en wenselijk zijn. Alleen door samen te onderzoeken en te leren, kunnen we 
nieuwe, impactvolle oplossingen vinden. Zodat we samen ouder worden in Nederland richting 2040 
goed vorm kunnen geven. Ouder Worden 2040 stimuleert kennisuitwisseling en betrekt hierbij 
bestaande onderzoeken, feiten, trends en ontwikkelingen die betekenisvol zijn voor de toekomst van 
ouder worden in Nederland. 

 

5. Pact voor de Ouderenzorg van VWS (maart 2018) 
Met het Pact voor de ouderenzorg komen tal van partijen, waaronder gemeenten, verzekeraars, 
zorgverleners en andere maatschappelijke partners, samen in actie om 1. Eenzaamheid te signaleren 
en te doorbreken, 2. Goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en 3. De kwaliteit van 
verpleeghuiszorg te verbeteren. 
Een onderdeel van het Pact is het programma Langer Thuis van VWS (juni 2018). Het programma kent 
drie programmalijnen: 
. Goede ondersteuning en (integrale) zorg thuis 
. Mantelzorg en vrijwilligers in zorg en welzijn 
. Wonen 
 
Uit dit programma werd o.a. de ontwikkeling van lokale netwerken samenhangende ouderenzorg 
gefinancierd. 
 

 

In het kader van dit programma namen Aedes, ActiZ, VNG en de ministeries van BZK en VWS het 
initiatief voor Thuis in de wijk. Het programma richt zich op het realiseren van nieuwe 

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/swz
https://www.ouderworden2040.nl/programma-ouder-worden-2040/
https://www.thuisindewijk.nu/programma
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woonzorgvormen, het opschalen en versnellen van succesvolle oplossingen, het aanpakken van 
knelpunten en het in kaart brengen van de lokale of regionale woonzorgopgave. Op 16 mei 2022 vond 
in Amersfoort een landelijk congres plaats waarvan u hier het verslag kunt vinden. In ons land zijn 
steeds meer initiatieven om mensen zo lang mogelijk prettig in de wijk te laten wonen. De tientallen 
projecten die zich presenteerden tijdens het congres getuigen hier ook van. Het gaat om verschillende 
woonvormen, zoals het Oudenhuis, Liv inn, Knarrenhof, Thuishuis, allerlei vormen van geclusterd 
wonen. Maar ook om projecten gericht op preventie en het bevorderen van welzijn, ontmoeting en 
participatie. Er is tevens meer oog voor de woonomgeving en de kracht van senioren. 

 

Platforms 

Hieronder geven we een overzicht van een aantal platforms die zich inzetten voor wonen, zorg en 
welzijn voor anderen. 

 

Beter oud.  

Het platform BeterOud - sinds april 2015 online - is opvolger van het Nationaal Programma 
Ouderenzorg (2008-2016), Het consortium van vele partijen brengt innovaties bij elkaar, en helpt 
partijen bij het doorontwikkelen en toepassen ervan, zodat ouderen er beter van worden. Het NPO 
heeft veel opgeleverd. Nieuwe initiatieven, handreikingen, instrumenten, methodieken en kennis over 
het toepassen ervan. Om de resultaten beschikbaar te houden, zijn het platform en de website 
BeterOud gestart. BeterOud stelt ouderen zelf centraal en steunt daarbij op de Toekomstvisie en 

veranderagenda BeterOud. Publicaties o.a. de Handreiking Kwetsbare Ouderen Thuis. 

Deze interactieve handreiking biedt veel informatie zoals relevante kennissites, kennisinstituten en 
beroepsgroepen. Ook achtergrondinformatie over de zorg voor en begeleiding van kwetsbare ouderen 
thuis. De informatie is gegroepeerd naar algemene kennissites, specifieke beroepsgroep sites en 
thema-sites rond de doelgroep kwetsbare ouderen. 

Een advies van Beter Oud hoe ouderen zich kunnen voorbereiden op het ouder worden: Voorbereiden 
op ouder worden.  

Een van de tools die BeterOud ontwikkeld heeft is het Toetsingskader Meetlat van Ouderen. Wat 
vinden ouderen zelf belangrijk als het gaat over wonen, welzijn en zorg? Wat zijn nou écht 
waardevolle verbeteringen? Niemand kan deze vragen beter beantwoorden dan ouderen zelf. Daarom 
stelden ouderen van BeterOud aandachtspunten op en beoordeelden zij verbeterprojecten. De 
uitkomsten zijn vastgelegd in een toetsingskader oftewel: de ‘meetlat van de ouderen’. 
Lees meer: https://www.beteroud.nl/tips-tools/tools/toetsingskader-meetlat-van-ouderen 

Platform31.   

In 1982 kreeg het programma Experimentele Woningbouw een opvolger, de Stuurgroep 
Experimenten Volkshuisvesting, in 2013 opgegaan in Platform31. Platform31 werkt aan tientallen 
thema’s waaronder het thema Wonen en zorg en organiseert kenniscommunities, doet onderzoek, 
verzamelt best practices en jaagt innovatie aan. Op een sub-webpagina staan actualiteiten, projecten, 

publicaties, blogs en bijeenkomsten binnen dit thema. Gemeenten hebben de ambitie om hun wijken 
zo uit te rusten dat ouderen en inwoners met een beperking er zo lang mogelijk zelfstandig kunnen 
wonen. Hierdoor ontstaat bij gemeenten, corporaties en zorgondernemers een groeiende behoefte 
aan nieuwe arrangementen voor wonen, welzijn en zorg in wijken en dorpen. Platform31 ontwikkelt 
een kennisprogramma waarin men kijkt welke aanpak een goed samenwonen in wijken ondersteunt. 
Ook burgerparticipatie krijgt hierin een rol. Governance en procesregie op meerpartijensamenwerking 

https://www.thuisindewijk.nu/verslagen-video-fotos-en-presentaties
https://www.beteroud.nl/tips-tools/tools/handreiking-kwetsbare-ouderen-thuis
https://www.beteroud.nl/voor-ouderen/raad-van-ouderen/adviezen/voorbereiden-op-ouder-worden
https://www.beteroud.nl/voor-ouderen/raad-van-ouderen/adviezen/voorbereiden-op-ouder-worden
https://www.beteroud.nl/tips-tools/tools/toetsingskader-meetlat-van-ouderen
https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg
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krijgt een plek in het experiment met de partners van het Actieplan Weer Thuis! “Vanuit deze 
programma’s ontwikkelen we kennis die initiatiefnemers inspireert en handelingsperspectief biedt bij 
de ontwikkeling van gebiedsgerichte arrangementen, nieuwe woonvormen voor bewoners met 
beperkingen en een goede procesregie.” 
 

LVGO.  
LVGO staat voor Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen. Onder ‘ouderen’ 
verstaat LVGO alle personen van 50 jaar en ouder. De LVGO bestaat sinds 1985. Een aantal van de 
leden – woongemeenschappen door het hele land – bestaat ook al zolang. Dat betekent dat zij veel 
ervaring hebben met gemeenschappelijk wonen. Deze kennis en ervaring komt samen in de LVGO en 
delen (en ontwikkelen) zij graag met de leden en andere belanghebbenden zoals gemeenten, 
landelijke overheid, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties. De LVGO stimuleert het 
gemeenschappelijk wonen 50plus door het delen van kennis en belangenbehartiging van onze leden. 
Dat doet zij onder andere door:  

• bestaande en nieuwe wooninitiatieven van 50plussers te ondersteunen in hun ontwikkeling 
en voortbestaan 

• gemeenschappelijk wonen breed onder de aandacht te brengen 

• in gesprek te blijven met relevante partijen als landelijke overheid, VNG en woningcorporaties 

• leden en andere belangstellende te informeren via de website, nieuwsbrief en het 
ledenblad Wijzer Wonen 

• het organiseren van themabijeenkomsten 

• het maken van brochures en ander voorlichtingsmateriaal 

• het bieden van (juridisch) advies 

• het helpen oplossen van meningsverschillen en andere vormen van ongenoegen 
 
Movisie publiceerde in 2019 een rapport over gemeenschappelijke woonprojecten voor ouderen in 
Amsterdam. 

 

Platform ZorgSaamWonen 
ZorgSaamWonen is het landelijke platform voor de maatschappelijke opgaven op het gebied van 
wonen, zorg en welzijn. Het fysieke en sociale domein schuiven in elkaar en daar doorheen loopt dan 
ook het economisch domein. Eisen van duurzaamheid, flexibiliteit en technologie nemen in fors tempo 
toe. Door de vergrijzing is de noodzaak erg groot om met elkaar een Versnellingsagenda 2030 op te 
stellen. ZorgSaamWonen heeft als missie het delen van kennis en het verbinden van professionals en 
organisaties in één community vanuit het fysieke en sociale domein. Het platform brengt mensen uit 
verschillende sectoren bij elkaar om op basis van de eigen professie, deskundigheid of uit 
belangstelling voor het onderwerp samen te werken en elkaar te helpen bij de opgaven in het 
vakgebied van wonen, zorg en welzijn.  

Het platform heeft een kennisbank, waaruit we een aantal recente publicaties lichten:  

• Catalogus woonvormen voor senioren. De Catalogus biedt ontwikkelaars inzicht in de 
hedendaagse woonvormen voor senioren in Nederland. De informatie is bruikbaar voor 
professionele partijen en voor bewonersinitiatieven. De Catalogus geeft informatie over de 
verschillende typen woonvormen voor senioren die er op dit moment in Nederland zijn en 
geeft per type één of meer voorbeelden. Er zijn zes typen beschreven: mantelzorgwoning, 
kleinschalig wonen, woongroep, woongemeenschap, modern hofje en wooncomplex. 

• Onderzoeksrapport Regionale ondersteuning, organisatie en infrastructuur bij de zorg en 
dienstverlening aan kwetsbare ouderen 

 

https://www.lvgo.nl/
https://www.lvgo.nl/lvgo/nieuwsbrief/
https://www.lvgo.nl/lvgo/wijzer-wonen/
https://www.lvgo.nl/lvgo/agenda/
https://www.lvgo.nl/lvgo/op-reis-naar-onze-woongemeenschap/
https://www.lvgo.nl/lvgo/diensten/
https://www.lvgo.nl/lvgo/diensten/
https://www.zorgsaamwonen.nl/sites/default/files/2019-11/gemeenschappelijk%20wonen%20voor%20ouderen.pdf
https://www.zorgsaamwonen.nl/
https://www.zorgsaamwonen.nl/onderzoek/catalogus-woonvormen-voor-senioren-gelanceerd
https://www.beteroud.nl/tips-tools/tools/handreiking-kwetsbare-ouderen-thuis
https://www.beteroud.nl/tips-tools/tools/handreiking-kwetsbare-ouderen-thuis
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Aedes 

Aedes is de koepel van woningcorporaties. Op hun website is o.a. informatie over de huisvesting van 
ouderen met een zorgvraag te vinden in het Dossier Wonen en Zorg. . 

 

Ondersteuningsteam Wonen en Zorg  

Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg van de RVO (OWZ): helpt gemeenten, corporaties en 
zorgorganisaties bij het vertalen van de opgave van langer zelfstandig thuis wonen naar een visie, 
beleid en strategie, de concrete uitwerking hiervan in een aanpak en bij de opstart van of een 
knelpunt in de uitvoering van een project. Het OWZ beschikt over een team van ervaren experts die 
worden ingezet, passend bij de vraag die speelt. De experts nemen het werk niet over, maar 
adviseren, begeleiden en ondersteunen bij het zetten van de juiste stappen.  

 

Werkplaatsen Sociaal Domein 

Verspreid over Nederland zijn 15 Werkplaatsen Sociaal Domein. In Utrecht is dit het Kennisplatform 
Utrecht Sociaal Domein (kUS). In deze samenwerkingsverbanden van gemeenten, 
werkveldorganisaties, inwonersinitiatieven, gemeenten, opleidingen en kennisinstituten wordt 
gewerkt aan maatschappelijke problemen zoals vergrijzing, armoede, eenzaamheid en dementie. Deze 
vragen om sociale innovatie, kennisontwikkeling en professionalisering. Met als doel gezamenlijk te 
werken aan een inclusieve provincie waar iedereen mee kan doen naar vermogen. Om dit te 
bewerkstelligen, worden binnen het kUS veel activiteiten georganiseerd, zoals onderzoek, 
pilotprojecten, en bijdragen aan onderwijsvernieuwing. Daarnaast zijn er veel kennisdelingsactiviteiten 
zoals bijvoorbeeld themabijeenkomsten, actualiteitencolleges en kennisateliers. Het kUS heeft een 
kennisagenda met een viertal hoofdthema’s. Deze thema’s zijn: 1. Gezonde, sociale omgevingen en 
vitale netwerken 2. Participatie 3. Preventie en 4. Kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Tijdens de 
bijeenkomsten wordt kennis uit de praktijk, ervaringskennis en kennis uit onderzoek gedeeld. Ook 
worden vragen opgehaald waarmee nieuwe kennis ontwikkeld kan worden. Via de website van het 
kUS wordt kennis verspreid in de vorm van publicaties, artikelen etc. Een van de programma's van het 
kUS is het programma Wonen-Welzijn-Zorg Ouderen 2040. 

Landelijk werken de 15 werkplaatsen ook samen in de landelijke alliantie Werkplaatsen Sociaal 
Domein en met landelijke kennisinstituten zoals Movisie en Vilans.  

 

Regionaal 

 
NUZO 
 
In 2008 heeft het UMC Utrecht, in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg op verzoek 
van het Ministerie van VWS, het initiatief genomen in het opstarten en het doorontwikkelen van een 
regionaal ouderennetwerk, het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen ofwel NUZO. 
NUZO richt zich op “het stimuleren en bevorderen van ouderenvriendelijke ontwikkelingen gericht op 
de eigen vraag en eigen regie van kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers en de vitaal ouder 
wordende ouderen en hun netwerk in gemeenten en wijken in de brede Utrechtse regio”. 
Het doel van de NUZO partners is het verbeteren van de samenhang in welzijn, wonen en zorg voor 
kwetsbare ouderen en ouder wordende vitale ouderen. Om te komen tot een duurzame integrale 
aanpak in ouderenzorg-en welzijn in de brede regio Utrecht vanuit de gedachte van positieve 
gezondheid. 

https://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/
https://husite.nl/kus/
https://husite.nl/kus/
https://husite.nl/kus/programmas/thuis-in-de-samenleving-wonen-welzijn-en-zorg-voor-ouderen-in-2040/
http://www.movisie.nl/
http://www.vilans.nl/
https://www.nuzo-utrecht.nl/


7 
 

 
Kernthema’s zijn:  

1. Preventie: wonen, zoals seniorvriendelijke voorzieningen; voeding en zingeving. 
2. Zelfredzaamheid: met accent op eigen regie bij het zich voorbereiden op het ouder 

worden. Wat willen de ouderen zelf, wat kunnen zij zelf samen met hun netwerk, 
mantelzorgers en/of  e-health zoals apps en andere hulpmiddelen. 

3. Integrale zorg: transmurale zorg voor kwetsbare ouderen en eerstelijnszorg en 
ondersteuning voor ouderen in de wijk. 

Publicaties 
▪ Artikel Samenredzaam (maart 2019) 
▪ lustrumboek Samenwerken over de grenzen - 10 jaar NUZO (oktober 2018) 
▪ procesverslag Het woord is aan ouderen (oktober 2018) 
▪ Flyer: Verzilver Uw stad (2021) 

 
Het Ouderennetwerk biedt 

▪ een lerend netwerk bestaande uit professionals en ouderen; 
▪ deelname aan de NUZO ouderen innovatieagenda in de regio;  
▪ diverse producten/werkwijzen/toolkits;  
▪ projecten die steeds door ontwikkelen;  
▪ een ouderenpanel met ruim 100 leden;  
▪ laagdrempelige mogelijkheden om kennis en ervaring te delen met elkaar in o.a. netwerk 

bijeenkomsten en via de NUZO nieuwsbrief.  
 

Thema’s 2021- 2022 
• het gesprek over 'ouder worden' en wat dat met zich meebrengt, waarbij het zowel om praktische 
aspecten gaat (bvb. woningaanpassingen), sociale aspecten (meedoen, tegengaan van eenzaamheid) 
als medische en ethische aspecten (kwaliteit van leven, voorbereiden op het einde van het leven) gaat. 
De term 'Advance Care Planning' is in die context gevallen, maar eigenlijk verbreed qua definitie • 
preventie en positieve gezondheid: dit vertoont samenhang met bovenstaande, maar gaat wel 
explicieter en dieper in op hoe je zorg kunt voorkomen/uitstellen door breder naar en vanuit 
gezondheid te kijken naar hoe mensen leven en hun keuzes maken  
• het bereiken van ouderen die niet eenvoudig via reguliere kanalen en methoden bereikt worden, 
denk daarbij aan ouderen met een migratieachtergrond, laaggeletterden etc.  

 
Vereniging van Instellingen voor Verpleging en Verzorging in Utrecht (IVVU) 

De IVVU bestaat uit 42 ouderenzorgorganisaties in zorgkantoorregio Utrecht. Zij werken samen met 
Zorgkantoor Zilverenkruis, Utrechtzorg en Waardigheid & Trots aan een toekomstbestendige 
ouderenzorg. Op de website https://www.toekomstbestendigeouderenzorgutrecht.nl/ staat de 
Krachtig Verbindende Toekomstvisie 2030. Er zijn diverse projecten die vanuit de IVVU gecoördineerd 
worden: 

• Verkenning Expertisecentra Zorgkantoorregio Utrecht 

• Wonen en zorg 2040 

• Zorgtechnologie 

• Digivaardig in de zorg 

• Innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht 

• Interventieafdeling ouderen met Dementie en Zeer Ernstig Probleemgedrag: D-ZEP 

• REIN: digitaal platform voor leren en ontwikkelen 

https://www.nuzo-utrecht.nl/Themas/Preventie
https://www.nuzo-utrecht.nl/Themas/Zelfredzaamheid
https://www.nuzo-utrecht.nl/Themas/Integrale-zorg
https://www.nuzo-utrecht.nl/Portals/0/userfiles/11/Publicatie%20Samenredzaam%204%20maart.pdf
https://www.nuzo-utrecht.nl/Portals/0/userfiles/11/10%20jaar%20NUZO%20helemaal%20HR.pdf
https://www.beteroud.nl/images/beteroud/nieuws/Procesverslag%20Het%20woord%20is%20aan%20ouderen.pdf
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.toekomstbestendigeouderenzorgutrecht.nl%2F&data=04%7C01%7C%7Ce0e0f581c8a24ddd587808d99dce0567%7Ca7f7b7d204dd49d7b317e31b594146d9%7C1%7C0%7C637714330564551139%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NZ%2FMV5PN%2Fia3uA7R7FTTRcqpcRLgDu9iAqukXLW5fLo%3D&reserved=0
https://www.toekomstbestendigeouderenzorgutrecht.nl/verkenning-expertisecentra
https://www.toekomstbestendigeouderenzorgutrecht.nl/wonen-en-zorg
https://www.toekomstbestendigeouderenzorgutrecht.nl/zorgtechnologie
https://www.toekomstbestendigeouderenzorgutrecht.nl/digivaardig-in-de-zorg
https://www.toekomstbestendigeouderenzorgutrecht.nl/inou
https://www.toekomstbestendigeouderenzorgutrecht.nl/d-zep
https://www.toekomstbestendigeouderenzorgutrecht.nl/rein
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Er is een dashboard ingericht die zeer veel informatie bevat van alle postcodegebieden in de provincie: 
www.sinfore.nl/ivvu 
 

LOKAAL Utrecht Stad 

Stedelijk Platform Ouderen Utrecht 

Het Stedelijk Platform Ouderen (SPO) is een netwerkorganisatie en een brede tafel waar alle partners 
van sociaal domein, welzijn en zorg vertegenwoordigd zijn. Het SPO (als platform) heeft als doelen: 
integrale zorg en welzijn, afstemmen, verbinden van initiatieven en (reguliere) praktijk met en rond 
ouderen, met name in de wijken. Signaleren wat er stedelijk speelt en werken vanuit de knelpunten. 
Het SPO geeft aan wat prioriteit heeft en agendeert de dilemma’s en knelpunten. De thema’s die 
ouderen aangeven zijn hierin agenda-zettend. Het gedeeld beeld is daarbij belangrijke input, wat zijn 
de vraagstukken van ouderen, zorg en sociaal domein. Het SPO streeft naar gelijk-gerichtheid van de 
doelen die partners hebben, en heeft als focus de samenwerking over domeinen heen op de 
knelpunten. Het SPO platform is licht georganiseerd, echter niet vrijblijvend, Het werk gebeurt in de 
allianties, in de wijken, in en tussen de organisaties. Het SPO vormt op basis van de gesignaleerde 
dilemma’s/knelpunten allianties waarbinnen de bestuurlijke actie volgt. Het SPO houdt overzicht wat 
er speelt. (Bestuurlijke) besluitvorming vindt plaats binnen de allianties of zo nodig op andere tafels, 
zoals OmU bestuurders, stakeholdersoverleg en tafel rond de woonopgave. Binnen het SPO spreekt 
men elkaar daarop aan. De allianties committeren zich aan de doelen van en samenwerking binnen 
het SPO. Als een knelpunt nog niet belegd zullen SPO (deelnemers) zich oriënteren op de geëigende 
tafel en het daar inbrengen, dan wel zal het SPO besluiten een nieuwe alliantie (laten) vormen. 
Partijen hebben hierin verantwoordelijkheid te nemen, in oriënteren op de juiste tafels en het aldaar 
agenderen. Een overzicht met de initiatieven van de Health Hub Utrecht en andere tafels is belangrijk. 
 
Beter Thuis/beweegvriendelijke wijk Utrecht 
Initiatief van buurtteams sociaal. Met ouderen en bedrijven praktische oplossingen creëren om 
zelfstandig wonend vitaliteit te versterken.  
Gerealiseerd: klusdienst, sport en ontmoeting Heracles/de 3e helft, buurtcaravan, 
woonmaatjes/hospita nieuw leven inblazen, stichting thuisgekookt, Tas voor thuis (doe-ideeën) en 
Beweegvriendelijke wijk waarvoor BTO samen met Dock ook een aanvraag hebben gedaan bij 
Versneld Vernieuwen GU. Wordt ook verbreed naar cultuur (ZIMEC) en verbreed naar NW, NO en 
Overvecht. Een beweegvriendelijke wijk verleidt bewoners om fysiek, sociaal en geestelijk fit te blijven. 
Je kunt er gemakkelijk sporten en bewegen. En er zijn gezonde activiteiten waarvoor je graag de deur 
uit gaat. Utrecht wil de wijk Noordoost beweegvriendelijker maken. Home | Beweegvriendelijke wijk 
 
 

http://www.sinfore.nl/ivvu
https://www.beweegvriendelijkewijk.nl/
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Prestatieafspraken gemeente Utrecht. 

De gemeente Utrecht, de Utrechtse woningcorporaties verenigd in de STUW en de 
huurdersorganisaties maken jaarlijks individuele prestatieafspraken over zowel de kwantitatieve als de 
kwalitatieve opgaven in de sociale huurwoningvoorraad. De individuele prestatieafspraken hebben 
een perspectief van 5 jaar. Naast de individuele prestatieafspraken worden er om de twee jaar 
stedelijke prestatieafspraken gemaakt. De huidige prestatieafspraken vindt u hier: Prestatieafspraken-
Utrecht-2021-2025.pdf (stuw.nl) 

 
Goede voorbeelden in de provincie Utrecht 
 
 

https://www.stuw.nl/wp-content/uploads/2021/03/Prestatieafspraken-Utrecht-2021-2025.pdf
https://www.stuw.nl/wp-content/uploads/2021/03/Prestatieafspraken-Utrecht-2021-2025.pdf
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Ouderenzorgprogramma OM U 3.0 
Kwetsbare ouderen: u heeft er vast wel een aantal in uw huisartsenpraktijk. Of misschien wel een 
heleboel. Een gemiddelde huisartsenpraktijk heeft zo’n x% kwetsbare ouderen. Ouderen die op het 
punt staan om ‘om te vallen’, die veel verschillende chronische aandoeningen hebben en 
polyfarmacie. Die niet alleen moeite hebben om de dagelijkse activiteiten uit te voeren zoals 
boodschappen doen, maar ook hulp nodig hebben met hun financiën en medicatiegebruik, maar 
misschien ook cognitief achteruitgaan. Ouderen die gebruik maken van sociale voorzieningen en af en 
toe worden ingepland voor een spoedvisite. Maar hoe kunnen we kwetsbare ouderen tijdig 
identificeren om te voorkomen dat deze ouderen ineens omvallen? Hoe zorgen we ervoor dat 
professionals uit het medisch en sociaal domein proactief en gestructureerd met elkaar 
samenwerken? 
Deze vragen stonden centraal in het proactieve integrale ouderenzorgprogramma OM U 3.0. 
Samen met de ouderen zijn organisaties uit het medisch en sociaal domein in de regio Utrecht tot één 
integraal ouderenzorgmodel gekomen waarbij de oudere (‘U’) centraal staat. OM U is gericht op 
betere zorg voor kwetsbare ouderen thuis door betere samenwerking tussen huisartsenpraktijk, 
wijkverpleegkundige, sociaal domein en informele zorg. 
 
OM U 3.0 is in de periode 2017-2018 uitgevoerd waar ouderen en veel partijen intensief bij betrokken 
waren: Huisartsen Utrecht Stad, Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra, Julius Centrum UMC Utrecht, 
COSBO- stad- Utrecht, Wijkverpleging (Careyn, Axioncontinu, Buurtzorg), Buurtteams, U-Centraal, 
Gemeente Utrecht, Zilveren Kruis en het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO). OMU 3.0 is een 
vervolg op eerdere OM U projecten die de afgelopen jaren uitvoerig zijn onderzocht (Bleijenberg et al, 
2016, Bleijenberg et al 2017). 
 
Om U 3.0 is in 12 van de 15 wijken geïmplementeerd, 53 huisartsenpraktijken van de HUS en LRJG en 
12 Buurtteams deden mee. De kernelementen van OM U 3.0 zijn weergegeven in de Diamant (Figuur 
1). Er is op stedelijk niveau en op wijkniveau een infrastructuur opgezet waarin professionals van en 
met elkaar leren. Om het effect van Om U te evalueren op o.a. zorgconsumptie en mate van 
zelfredzaamheid en welbevinden, is bestaande (routinezorg) data gebruik van huisartsenpraktijken 
(via Julius Huisartsen Netwerk), ziekenhuizen, en data van de gemeente Utrecht zoals WistUdata, 
VolksgezondheidsMonitor en WMO/PGB data gebruikt. Alle data is geanonimiseerd en op wijkniveau 
geanalyseerd.  De eerste resultaten zijn positief. Daar waar OM U 3.0 goed is geïmplementeerd wordt 
een lagere acute zorgconsumptie zoals een bezoek aan de huisartsenpost en spoedeisende hulp 
waargenomen. Professionals waarderen de geïntegreerde en proactieve werkwijze en de verbinding 
medisch sociaal domein. Er zijn veel praktische tools ontwikkeld die te vinden zijn op de website van 
Om U. Zie ook de film over Om U: https://www.youtube.com/watch?v=fCbH5xGHqEw 
 

Ook een goed voorbeeld? Laat het ons weten en we voegen deze toe! 

Mail naar: kus@hu.nl 

https://www.omuutrecht.nl/
https://www.omuutrecht.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=fCbH5xGHqEw
https://www.youtube.com/watch?v=fCbH5xGHqEw
mailto:kus@hu.nl

	Voor de brede maatschappelijke dialoog wordt gebruik gemaakt van toekomstscenario’s. Met deze scenario’s verruimen we ons voorstellingsvermogen zodat we kunnen verkennen welke nieuwe antwoorden mogelijk en wenselijk zijn. Alleen door samen te onderzoe...
	Ouderenzorgprogramma OM U 3.0 Kwetsbare ouderen: u heeft er vast wel een aantal in uw huisartsenpraktijk. Of misschien wel een heleboel. Een gemiddelde huisartsenpraktijk heeft zo’n x% kwetsbare ouderen. Ouderen die op het punt staan om ‘om te vallen’...

