
Bijlage 2 

Verslag bespreking werkgroep Zorg & Welzijn met oudere partijgenoten  dd 23-11-2018 

Aanwezige uitgenodigde partijgenoten:   Henny de Nesse (woont in de Coebel), Truus Rijpma 

(Merenwijk),Charlotte Driessen (Horsten-Merenwijk), Bob Lodder (Binnenstad) 

Aanwezige werkgroepleden: Rianne, Theo, Suzanne en Rita (verslag) 

Doel van de bijeenkomst:                                                                                                                                                 

We willen meegeven aan de fractie wat ouderen nodig hebben om  zelfstandig te kunnen blijven 

wonen. Het beleid is dat wonen en zorg worden ontkoppeld. Zorg moet ingekocht worden. Hoe 

willen ouderen in Leiden leven in hun laatste levensfase? Veel ouderen wonen in een te grote 

woning. Hoe bevorderen we de doorstroom naar geschikte woningen voor ouderen?  

Truus en Henny geven aan dat het hen ergert dat er eigenlijk geen keuze meer is. Niet iedereen wil 

zelfstandig blijven wonen maar een verzorgingshuis is geen optie meer  

Aangegeven wordt dat signaleren/zorg nodig is. Er zijn altijd mensen die niets vragen en daardoor 

ook niet gezien worden. Kwestbare ouderen verkommeren, eenzaamheid is een probleem. Er zijn 

ouderen die nauwelijks de deur uitkomen.  

Wie kan een signaal functe vervullen in de wijk?                                                                                                     

De postbode? De postbodes van tegenwoordig zijn ZZPers met kortdurende contracten, er wordt 

uberhaupt weinig post meer rondgebracht. Toch moeten we dit idee niet weggooien.  Huismeesters 

in flats zijn helaas veelal wegbezuinigd. De thuiszorg kan signaleren maar staat onder tijdsdruk.                         

Recent onderzoek toont aan dat lager opgeleiden meer naar elkaar omzien dan hoger opgeleiden. 

Charlotte herkent dit in haar flat. In  haar galerij in de Horsten letten mensen op elkaar. 

Vanuit zijn lidmaatschap van de pas opgerichte Raad van Ouderen weet Theo dat in den lande overal 

signaleringsnetwerken worden opgezet. Meestal opgericht door gemeente, welzijn- en of 

ouderenorganisaties. In Leiden doet Radius dit. De ervaring leert dat, om goed te functioneren, zo’n 

netwerk wel professionele achtervang nodig heeft.  

Truus vindt dat er in de Merenwijk teveel organisaties zijn. Je ziet door de bomen het bos niet meer. 

Er zou wat meer structuur aangebracht moeten worden in alle clubs die actief zijn, zodat er overzicht 

ontstaat waar je moet zijn voor wat. 

Suzanne vertelt dat de wethouder heeft aangegeven dat er teveel kleine subsidies zijn verstrekt aan 

kleine clubs en dat ze hierin wil gaan snoeien. 

Wonen en ouderen:                                                                                                                                          

Theo geeft aan dat het moeilijk blijkt te zijn om te bouwen voor senioren. Senioren maken geen 

keuzes. Voor ouderen betekent het ook vaak dat ze duurder moeten gaan wonen als willen 

verhuizen. Voorzieningen zoals een huismeester kosten geld. Een hedendaags verzorgingshuis 

opzetten blijkt een probleem voor ouderen vanwege de woonlasten die daarmee gepaard gaan.  



Met betrekking tot de hogere woonlasten geeft Charlotte aan dat je als oudere in je eigen ‘laatste 

toekomst’ zou moeten investeren. Je geld hoeft niet naar je kinderen.  

Charlotte heeft de ervaring dat het wél heel lastig is om als ouderen een woning te vinden die past bij 

de financiele en fysieke omstandigheden. Toen haar man invalide werd wilden/moesten ze 

verhuizen. Geschikte woonruimte en financiering vinden bleek heel moeilijk. Op dat moment hadden 

ze nog 2 inkomens. Maar bij de financiering van hun nieuwe huis moesten ze er ook rekening mee 

houden dat één inkomen zou gaan wegvallen.  

Het voorbeeld werd naar voren gebracht van een actieve ouderengroep in de Professorenwijk. Zij 

spande zich in voor ouderenwoningen in hun wijk. De gemeente was eigenaar van grond die 

daarvoor gebruikt kon worden. Maar de gemeente koos ervoor dit aan een projectontwikkelaar te 

verkopen die te dure woningen gaat bouwen. De politiek zou dit moeten oppakken.   

Riannne concludeert dat de gemeente dus grondpolitiek zou moeten voeren. Woningcooperaties 

mogen dit soort iniatieven niet meer ontwikkelen. Volgens de wet mogen zij geen zorg aanbieden. 

We concluderen dat het ideale plaatje  bestaat uit een overgangsmodel (tussen verpleeghuis en 

zelftstandig wonen) met voorzieningen waarvan ook ouderen uit de buurt gebruik kunnen maken. 

Maar daar zit een prijskaart aan 

Herinrichten van bestaande flat/appartementengebouwen tot woon/zorgwoningen kan niet als er al 

huurders in wonen. Misschien is bouwen op iets waarop (nog) geen woonbestemming staat mogelijk, 

bijv. lege winkels en kantoorgebouwen.  

Een tussenvoorziening voor ouderen is niet alleen een gebouw maar ook een sociale sfeer. 

Signaleren is goed maar lost eenzaamheid niet op. Leeftijdsgenoten vallen weg. Netwerken worden 

kleiner. Wat ouderen nodig hebben is gezelschap, naar de dokter kunnen en boodschappen kunnen 

doen  

Combinatie: zorg/wonen/welzijn/buren. Sociale en materiele infrastructuur. 

De ouderen die deze voorzieningen nodig hebben kunnen zelf geen actie meer voeren. Dat moeten 

de jongere, nog vitale, ouderen voor ze doen.          

Als een oudere, die zelfstandig woont, valt dan is er vaak een omslagpunt. Het lukt niet meer om 

zonder hulp van rolstoel in bed te komen. Thuiszorg kan ingeschakeld worden maar dan komt elke 

dag een andere hulp.  De politiek stuurt op zolang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, maar als 

mensen  alleen zijn wordt het moeilijk. Het is uiteindelijk een bezuiniging. Als zelfstandig niet meer 

kan dan wil je een goede tussenvoorziening.  

Wat zou de politiek moeten doen aan het creëren van tussenvoorzieningen? 

Ouderen moeten zelf in actie komen.  Ze moeten zelf een sociale infrastructuur creëren met 

ontmoetingsruimten. In hoeverre zijn ouderen hiertoe bereid? 

Theo vertelt over een groep ouderen in de binnenstad die daar geen ruimte kan  vinden waar ze 

elkaar 1x p.w. kunnen ontmoeten. De gemeente zegt dat zij dit zelf moeten regelen maar dit lukt dus 



niet. De ervaring is dat er wel ouderen zijn die iniatieven nemen maar dat die ook niet verder komen. 

Als politieke partij zouden we daar toch eens langs moeten gaan, moeten gaan inventariseren 

Leiden is een jonge stad. Er wordt niet gebouwd voor ouderen. In de torens die gebouwd gaan 

worden komen hele kleine wooneenheden die niet geschikt zijn voor rolstoelen etc. 

Geconcludeerd wordt dat bouwen voor ouderen geld kost.  

Taak van de gemeente is om per wijk te inventariseren hoe de sociale infrastructuur voor ouderen 

opgebouwd kan worden. Hierbij is professionele ondersteuning en continuiteit nodig.  In meer wijken 

zouden ouderen actief moeten worden. Wat kan de stad doen om dit voor elkaar te krijgen.  Hoe 

krijgen wij dit op de agenda?                                                                                                        

Helga Baart van de PvdA heeft zich ingespannen om een wooncoach aangesteld te krijgen voor 

ouderen in Leiden. Die is er nooit gekomen omdat zowel de gemeente als de woningcooperaties niet 

bereid waren hiervoor te betalen. Er is wel een onderzoek gedaan naar wat er nodig is om de 

doorstroom te bevorderen. Maar hieruit zijn geen nieuwe inzichten uit voort gekomen.  

Theo stelt voor om het rapport van de wooncoach te bespreken, wanneer het collegestandpunt 

beschikbaar is.  Met het doel hiermee een proces op gang te brengen. De PvdA kan dan wat 

voorstellen lanceren 

Theo vraagt of wij wat moeten met de 1ste lijn. Deze is nu erg versnipperd. Zou wijkgericht werken 

gestimuleerd moeten worden? Zodat professionals elkaar beter kennen? 

Rianne geeft aan dat hierin al veel gebeurd. Landelijk is hier geld voor.  ‘Welzijn op recept’ is hier een 

voorbeeld van. Alle instellingen doen daaraan mee, ook huisartsen in gezondheidscentra. De vrij 

gevestigde huisartsen zijn wat moeilijker te bereiken. Doel is huisartsen te ontlasten en ook te 

stimuleren dat artsen en bredere kijk gaan krijgen op de mogelijkheden van welzijn. De Jong heeft 

‘eenzaamheidsgelden’ beschikbaar gesteld. Deze kunnen ingezet worden voor ‘welzijn op recept’. 

Rianne vertelt dat er een Health Platform is in Leiden. Hierin werken de GGD, Hoge School Leiden en 

LUMC samen. 

In Leiden zijn er sociale wijkteams, gezondheidscentra, welzijnsorganisaties etc. aan het 

samenwerken/overleggen in/over hun wijk. Al zijn het vaak niet de huisartsen, maar de 

praktijkondersteuners van de huisartsen, die hierin participeren 

Rianne: Om te weten wat er gebeurt moet je de stad in! 

Hoe willen we verder?  

Als het gevoel blijft dat er al veel organisaties met deze onderwerpen bezig zijn dan is het van belang 

dit te gaan inventariseren. 

Theo vertelt over het Ouderenberaad Zorg en Welzijn ZHN. Vorig jaar is er een onderzoek gehouden 

in een aantal Leidse wijken. Vraag was wat moet er gebeuren om de ouderen op te vangen. Hieruit 

kwam dat woonservice zones nodig zijn. Alle voorzieningen bij elkaar, te bereiken met een rollator. 

En ook ‘tussenvoorziengen’.  



Besloten wordt een volgend overleg te gaan plannen met elkaar.  


