
Conceptvisie Wonen, Zorg & 
Welzijn in Oudewater

Gemeente Oudewater, De Woningraat 
en De Wulverhorst 



Programma

◊ Introductie en doel van het visietraject
◊ Korte kennismaking betrokkenen
◊ Resultaten toelichten van de omgevingsanalyse
◊ Conclusies
◊ Conceptvisie wonen, zorg en welzijn
◊ Vragen en reacties?
◊ Voorstel vervolgaanpak



Doel en meerwaarde van een visie 
Wonen, Zorg & Welzijn in Oudewater

◊ Het voor elkaar krijgen dat mensen 
daadwerkelijk zo lang mogelijk thuis 
kunnen blijven wonen, is alleen 
mogelijk als in de infrastructuur
wordt samengewerkt (24-uurszorg, 
ontmoeting, veiligheid, informatie, 
welzijn)

◊ Door o.a. de dubbele vergrijzing en 
extramuralisering neemt de 
doelgroep kwetsbare inwoners 
toe. Daardoor neemt ook de Wmo en 
Wlz-zorg toe. Dat maakt dat 
gemeente en wonen en zorg spelers in 
het veld doelmatig met hun middelen 
om moeten gaan. Daarom is het 
belangrijk heldere keuzes in beleid te 
maken en dat deze vraagstukken 
integraal worden aangepakt. 



Gemeente en lokale partners hebben de 
handen ineengeslagen



Traject ondersteund door Ellen Olde Bijvank 
lid van het ondersteuningsteam Wonen en Zorg

Het OWZ komt voort uit de Actielijn Wonen, onderdeel van het 
programma ‘Langer thuis’ van het ministerie van VWS.



RESULTATEN QUICK SCAN 
OMGEVINGSANALYSE

INCLUSIEF ZICHT OP GESIGNALEERDE 
KNELPUNTEN IN OUDEWATER



Belangrijkste algemene trends & ontwikkelingen
◊ Door dubbele vergrijzing nemen 

kwetsbaarheid en eenzaamheid 
fors toe

◊ Zorgconsument steeds kritischer
◊ Afname helpende handen!
◊ Behoefte aan andersoortige 

dienstverlening en meer 
benutting technologie

◊ Meer marktwerking binnen 
zowel de zorg als het vastgoed 
met budgetten onder druk

◊ Steeds vaker samenwerking om 
een beter aanbod op het gebied 
van wonen, zorg en welzijn te 
realiseren



Belangrijkste trends & ontwikkelingen,  de opgave

Paradigmashift: meer eigen kracht van burgers.
Plus voor gemeenten en organisaties: met 
minder geld veel meer samen moeten doen!



Marktverkenning in Oudewater
Demografie heeft gevolgen voor toename behoefte verpleeghuiszorg

◊ Tot 2050 verdubbeling van 75-85 jarigen en een ruime verdriedubbeling 
van 85+

- Nu 660 75-85 jarigen naar 1.200
- Nu 200 85+ naar 670
- NB: aantal mensen dementie stijgt van 180 nu naar 370 in 2040.

◊ Er is nu al een tekort aan verpleeghuisplaatsen in Oudewater (zie wachtlijst 
Wulverhorst)

◊ Behoefte aan ca 55 tot 70 extra verpleeghuisplaatsen
◊ En tevens behoefte ca 30 plaatsen voor mensen met verstandelijke beperking

Woonvorm Wachtlijst Toelichting

Intramuraal: mensen met 
dementie

30 Hier is de komende jaren 
de stijging te verwachten

Intramuraal: mensen met 
lichamelijke beperkingen

48 Dit betreft mensen met 
‘zorgprofiel’ 4 en 6

Behoefte aan wonen + 
zorg, zónder indicatie

59 Opvallend is dat deze 
mensen bijna uitsluitend uit 
Oudewater komen



Overgrote deel ouderen woont in een geschikte woning
Bron: monitor Ouderenhuisvesting 2020 



Omgeving in Oudewater minder geschikt
◊ De fysieke leefomgeving scoort in 

Oudewater net een voldoende 
(6,04), terwijl dit in de 
referentiegroep ‘weinig stedelijk 
gebied’ en ook Nederland beter 
scoort (beiden gemiddeld 6,6): 
- Voorzieningen wel redelijk nabij 

in Oudewater
- Echter het historisch centrum 

brengt fysieke beperkingen met 
zich mee voor minder mobiele 
mensen

- Tevens toenemend belang om 
ook de omgeving meer 
dementievriendelijk te maken



Wat is er al voor mensen met dementie en hun 
netwerk in Oudewater?
◊ (Mantel)zorgondersteuning: 

- inzet en samenwerking tussen 3 casemanager, 
cliëntondersteuning en mantelzorgmakelaar

◊ Lotgenoten en informatievoorziening
- Alzheimercafé in Oudewater en ouderenadviseur.

◊ Komende uitdagingen zijn nog:
- Opleiding en training, bv rond dementievriendelijke 

omgeving
- Beleid van gemeenten: tips en tools voor gemeenten
- Informatie over dementievriendelijk ontwerpen en belang 

van respijtzorg



Oudewater kent een zeer 
gemengde populatie ouderen (60+)

◊ 22% van de 60+ 
huishoudens valt onder de 
meest kwetsbare 
leefstijlgroep
- Sociale dorpelingen
- Budgetgedreven

huurders
◊ Potentieel aan vrijwilligers

- Betrokken senioren 
(paars)

- Actieve 50+ (rood)
- Creatieve milieu-

liefhebbers (groen)
Bron: Weyond i.o.v. De Wulverhorst



Vraag en aanbod: wonen, zorg & welzijn
Algemene conclusies in Oudewater

Sterke punten
◊ Voldoende geschikte 

woningen
◊ Uitgebreid 

voorzieningenniveau
◊ Gezamenlijke 

vroegsignalering
◊ Veel actieve verenigingen
◊ Organisaties zitten met de 

haarvaten in het lokale 
netwerk

◊ Veel informele netwerken 
(tussen organisaties en 
burgers onderling)

Verbeterpunten
◊ Tekort aan 

verpleeghuisappartementen 
en voor mensen met 
verstandelijke beperking

◊ Informatieverstrekking
◊ De woonomgeving

- Fysiek
- Sociaal



VISIE WONEN EN ZORG IN 
OUDEWATER (CONCEPT)



Algemene visie Wonen en Zorg
1. We streven naar goede dekking van 

algemene voorzieningen met als doel een 
inclusieve samenleving waar iedereen 
elkaar kent

2. Het uitgangspunt is het op een prettige 
manier zo lang mogelijk thuis kunnen blijven 
wonen

3. Waar mogelijk met een mix van 
doelgroepen

4. Participatie van inwoners, mantelzorgers 
en vrijwilligers is vanzelfsprekend 

5. Gericht op positieve gezondheid, 
preventie en integratie. Wonen is een 
afgeleide van de manier waarop we de zorg 
kunnen leveren. De arbeidsmarkt is daarbij 
een zeer bepalende factor

Bron figuur: Vintura



Doelgroep: ouderen en mensen met beperking
Verdieping van thema’s (1)

De focus wat betreft doelgroepen ligt vooral op de 
ouderen en mensen met een lichamelijke of 
geestelijke beperking: De primaire focus ligt op:

◊ ouderen (75+): intra- en extramuraal
- De 50-plussers zijn niet gelabeld als specifieke doelgroep, zij zijn 

wel in beeld als secundaire doelgroep 
◊ Mensen met een lichamelijke of verstandelijke 

beperking en langdurig zorgafhankelijke psychiatrische 
cliënten.



Focus op zorg en diensten
Verdieping van thema’s (2)

De focus van de visie ligt hoofdzakelijk op een op elkaar afgestemd 
zorg/dienstenaanbod. 

◊ De focus ligt beperkt op vastgoed of ingrijpende fysieke 
ingrepen omdat de stadskern van Oudewater een unieke 
historische uitstraling heeft. Het is zeer kostbaar en niet wenselijk 
hier grootscheeps wijzigingen in aan te brengen:

- Als ingrepen in de openbare ruimte plaatsvindt, wordt op een 
doelmatige manier rekening gehouden met de toegankelijkheid

- Het is wenselijk en ook mogelijk de omgeving in ieder geval ook nog 
meer dementie-vriendelijk te maken 

◊ Visie is te kijken of benutting van zorg-/maatschappelijk 
vastgoed nog doelmatiger kan. 

◊ Blijven inzetten om capaciteit Wet Langdurige Zorg in 
Oudewater te behouden



Informatie en advies
Verdieping van thema’s (3)

Informatie is er wel, maar wordt slecht gevonden of is 
slecht ontsloten. 

Van belang:
◊ Goede en brede basis 

informatievoorziening:
◊ Ook dient de informatie 

breed bekend te zijn bij 
diverse formele en 
informele netwerken

◊ Voor complexe vragen is 
specialistische zorg en 
begeleiding nodig



Bewonersparticipatie
Verdieping van thema’s (4)

Bewonersparticipatie is een continu proces
◊ Nadruk op informele participatie (anders ontstaan weer 

nieuwe ‘instituten’)
◊ Onderscheid beleid en projectuitwerking:

- Bij uitwerking van thema’s op project/buurt/straatniveau ten alle 
tijden bewoners betrekken en hen ook een (b.v.k. grote) rol geven.

- Bij strategische beleidskaders en bestemmingsplannen wordt de 
participatieraad betrokken. Ook bij zorg en corporatie hebben 
belanghebbenden via o.a. de medezeggenschap invloed



Vragen en/of opmerkingen?



Borgen dat uitvoeringsprogramma 
succesvol vervolg gaat krijgen
◊ Visie vast laten stellen in de Raad en bij de 

RvT/RvT van Wulverhorst en Woningraat
◊ Relevante onderwerpen terug laten komen in de 

prestatieafspraken (tussen De Woningraat en 
gemeente) en onderwerpen terug laten komen in de 
Maatschappelijke agenda

◊ Afspreken vaste werkvorm
- Periodiek voortgangsoverleg kleine kerngroep
- Formeren projectgroep rond uitbreidgebied Kerkwetering



Samenwerken rond wonen en zorg
we steken onze nek uit en willen tegelijk realistisch zijn

Foto links: Alex Sievers


