
 
 

ONBEZORGD OUD WORDEN IN WESTFRIESLAND 
Manifest van Zorg Zoals de Westfries het Wil 
 
De bevolking in ons land is aan het verouderen, vooral in de regio Westfriesland. In 
Westfriesland neemt in de periode van 2019-2040 het aantal 65-plussers toe van 43.100 tot 
62.000. Landelijk wordt een sterke toename in het aantal ouderen boven de 80 verwacht. 
Gelet op de demografische opbouw in Westfriesland, zal deze ontwikkeling zich binnen deze 
regio nog sterker voordoen. Met deze toename aan ouderen dienen onze voorzieningen mee te 
ontwikkelen. 
 
De vergrijzing raakt de manier waarop we leven, ons welzijn, onze woningen, het werk dat 
we uitvoeren en de zorg die we mensen bieden. De verwachting is dat niet alleen het aantal 
ouderen blijft toenemen, maar dat ook de ouderen zelf en hun wensen en behoeften 
veranderen. De oudere van de toekomst wil meer zeggenschap over de zorg die hij ontvangt, 
woont vaker alleen en woont vaak in de stad. Door het toenemend aantal ouderen hebben 
steeds meer mensen een passende woonplek en zorgvoorzieningen nodig. Dit leidt tot een 
aantal vraagstukken: 
 

1. Terwijl het aantal ouderen sterk toeneemt, zijn er in verhouding steeds minder 
professionals en mantelzorgers beschikbaar om hierin te voorzien; 

2. Het aantal ouderen met dementie neemt toe; 
3. De zorgkosten stijgen, mede door de vergrijzing, en het leveren van betaalbare en 

kwalitatief goede zorg komt steeds meer onder druk te staan; 
4. Daarnaast heeft het gebrek aan levensbestendige woningen voor ouderen een 

stagnerende invloed op de Nederlandse woningmarkt en op het langer zelfstandig 
kunnen wonen. In Westfriesland moeten tot 2040 minimaal 15.000 extra woningen 
geschikt zijn voor ouderen. Dit kan door aanpassing van huidige woningen of 
nieuwbouw. 

 
Met deze ontwikkelingen stevenen we dan ook op een groot probleem af, zeker in de regio 
Westfriesland! De beginselen hiervan merken we al! 
 
Om actie te ondernemen is een woonzorgvisie van belang, momenteel ontbreekt het stuk 
‘zorg’ veelal in de visie van de gemeenten. Zorg Zoals de Westfries het Wil ziet dat er in de 
regio Westfriesland door gemeenten voorzichtige stappen zijn gezet om voorbereiding te 
treffen op de verwachte gevolgen van de vergrijzing. Echter, de tijd dringt. Om goed 
voorbereid te zijn op de ontwikkelingen dient er vandaag actie te worden ondernomen vanuit 
verschillende organisaties en domeinen met regie vanuit gemeenten. Op het moment dat er 
geen grote stappen worden gezet, kan er onvoldoende (betaalbare) zorg worden geleverd. Het 
risico bestaat dan dat zorg een luxe goed wordt, enkel beschikbaar voor de rijken.   
 
De vergrijzing is een maatschappelijk probleem, waarbij de sectoren zorg, welzijn en wonen 
de gevolgen merken. De oplossing moet dan ook vanuit deze sectoren komen. Er dient bij het 
ondernemen van actie domeinoverstijgend samengewerkt te worden. Alleen door een 
gezamenlijke aanpak kan de situatie in de ouderenzorg het hoofd worden geboden en kan er 
op efficiënte wijze gewerkt worden, bijvoorbeeld doordat men beschikt over de juiste kennis. 
 



Om zoveel mogelijk impact te maken is een meersporenbeleid wenselijk. De mogelijk te 
bewandelen sporen zijn:  

● Ontwikkel een woonzorgvisie, betrek hierbij de zorginstellingen en woningcorporaties 
en neem hierin ook de zorg voor ouderen met dementie op; 

● Meer inzet van technologie in de vorm van domotica, beeldbellen en 
leefstijlmonitoring om effectievere zorg te kunnen leveren en de beperkte capaciteit 
medewerkers in de zorg te ondersteunen;  

● Investeer in de (om)scholing van zorgpersoneel, eventueel door de onderwijsopzet aan 
te passen, om het tekort aan zorgpersoneel aan te vullen;  

● Werk waar mogelijk in zorgnetwerken, om zorg op maat te kunnen leveren en richt 
zorgcoöperaties op ten behoeve van inwoners die eigen zorg willen inkopen;  

● Zet in op het creëren en behouden van een stevig voorveld, waarbinnen sociale 
cohesie en preventie centraal staat, om de ouderenzorg te ontzien;  

● Investeer zoveel mogelijk in het creëren van levensbestendige woningen voor ouderen 
door het (ver)bouwen van woningen op een locatie dichtbij anderen en voorzieningen. 

 
Zorg Zoals de Westfries het Wil constateert dat de urgentie van de geschetste ontwikkelingen 
nog onvoldoende zijn neergedaald in Westfriesland. Er zijn diverse onderzoeken gaande maar 
coördinatie en samenhang ontbreekt! Zorg Zoals de Westfries het Wil doet dan ook een 
beroep om samen te werken aan een betere toekomst voor ouderen in de regio Westfriesland, 
waarbinnen de Westfriese ouderen goede zorg ontvangen en passend wonen.   
 
Zorg Zoals de Westfries het Wil ziet graag dat er op korte termijn een slagvaardige regiegroep 
wordt ingesteld, bestaande uit: bestuurlijke afvaardiging gemeenten, zorginstellingen, 
woningbouwcorporaties, banken en Zorg Zoals de Westfries het Wil, die op basis van een 
concreet actieprogramma aan de slag gaat. 
 
 


