
Op weg naar 2030

      En we leven nog
 lang en 
       gelukkig
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Zoveel mensen,  
      zoveel 
dromen
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7‚5 MILJOEN
Zoveel 50-plussers zijn er naar verwachting in 
2030 in Nederland. 7,5 miljoen. Laat dat aantal 
even inwerken. Het voelt anoniem, zo’n enorm 
getal. Maar het zijn 7,5 miljoen mensen. Mensen 
met dromen over hun pensioen en dat van hun 
(klein)kinderen. Mensen met zorgen over hun ge-
zondheid, hun inkomen of hun woonplek. Mensen 
met een stem die ze willen laten gelden, met 
een verlangen om gehoord en gezien te worden. 

Nog meer getallen. In 1950 was minder dan een 
op de drie volwassenen in Nederland 50-plus. 
Naar verwachting is dat in 2019 ruim één op de 
twee. Voor het eerst in de geschiedenis is dan 
meer dan de helft van de volwassen bevolking – 
6,9 miljoen van de 13,7 miljoen mensen – ouder 
dan 50 jaar. In veel gemeenten is dat trouwens 
nu al zo. Dat signaleert het CBS in zijn bevol-

kingsprognose. Wat betreft het aantal 65-plussers: daarvan zijn er 
nu ruim 3 miljoen, waarvan 700.000 80-plussers. Ook dit aantal 
zal de komende jaren snel stijgen. Op het hoogtepunt in 2040 
leven er vermoedelijk 4,7 miljoen 65-plussers in Nederland (26 
procent van de totale bevolking), waaronder 2 miljoen 80-plus-
sers.  

Het leven lijkt sneller te gaan als je ouder wordt. Voor je het 
weet zijn je ouders senior, of ben je dat zelf. Ineens gaat het 
niet meer over zij, maar over wij. Want ouder worden we alle-
maal. Vandaar ook dat ANBO zich als enige belangenorganisatie 
hard maakt voor gepensioneerden van vandaag én die van mor-
gen. Voor mensen die nu al voor iemand zorgen, of pas over een 
paar jaar. Voor mensen die nu nog zelfstandig zijn, maar later 
iets moeten inleveren. Voor mensen die nu nog wel werken, en 
dat nog heel lang willen blijven doen. Geen deelbelangen, maar 
gedeelde belangen; dat is waar ANBO voor staat. Van senioren 
in het algemeen, maar zeker ook van individuen. Want achter elk 
getal zit een mens. •
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De 
wereld
verandert  
sneller dan  
ooit

EEN GOEDE VOORBEREIDING...
7,5 miljoen 50-plussers in 2030. Als we pas tegen die tijd gaan 
bedenken wat dat voor onze samenleving betekent, zijn we 
te laat. Vooruitkijken, daar draait het om. En je zo goed mo-
gelijk voorbereiden op een wereld die razendsnel verandert. 
Alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat er straks 
niemand tussen de wal en het schip komt. Ongeacht zijn of 
haar leeftijd. Het gaat erom hoe burgers hun leven ervaren, 
en wat ze aan de samenleving kunnen bijdragen . Eigen regie 
houden en flexibel blijven, in elke levensfase, daar draait het 
om. Zo bezien is leeftijd niet doorslaggevend. Sterker: het is 
niet belangrijk. En zo hoort het ook.

ANBO voelt zich hier verantwoordelijk voor. We geloven in 
een samenleving waarin het niet gaat over getallen, maar 
over mensen. En waarin een ieders waarde en kwaliteiten,  
ongeacht zijn of haar leeftijd, worden erkend en benut. We 
rusten niet voor we dat doel hebben bereikt. Idealistisch? 
Zeker. Maar ook praktisch en onvermoeibaar. En we zijn een 
tikje rebels. We prikkelen bestuurders graag, schudden de 
boel een beetje op. Want in een samenleving waar het in-
cident regeert, kijken we graag wat verder vooruit. Zo krijgen 
we meer voor elkaar dan menig ander. Dat is hard nodig, want 
er is nog genoeg te doen. •

ANBO heeft een ledenpanel dat we regelmatig 
bevragen over hoe leden ervoor staan, en wat hun 
wensen en behoeften zijn op het gebied van gezond-
heid, wonen en inkomen. Zo weten we altijd precies 
wat er speelt als het gaat om inzetbaarheid, langer 
zelfstandig zijn of waardig oud worden. En dus ook 
waar de knelpunten zitten die nu écht structureel 
moeten worden aangepakt. Zodat de senioren van 
morgen er niet ook nog last van hebben. 
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KOMPAS
Weten wat je wilt en waar je naartoe 
gaat; dat is  zeker als het om ouderen-
beleid gaat - in de politiek helaas niet 
vanzelfsprekend. Als er al ideeën over 
bestaan, stranden die vaak in de uitvoe-
ring. Neem de 33 concrete aanbevelingen 
die de themacommissie Ouderenbeleid 
in 2005 presenteerde. Voorstellen waar 
ANBO blij mee was. Dat het makkelijker 
moest worden om je eigen woning aan 
te passen bijvoorbeeld. Dat werknemers 
met 65 niet meer automatisch moesten 
worden ontslagen. En dat de overheid 
meer moest investeren in zorgpreventie 
en –technologie. Adviezen die nog altijd 

Vergrijzing
          Bedreiging of kans?

actueel zijn. Maar al het goede werk ten spijt, belandde het rapport al 
snel in een bureaula. 

Met elk nieuw kabinet wordt weer pijnlijk duidelijk dat het aan visionaire 
ideeën over een verouderde samenleving ontbreekt. En dat terwijl de 
behoefte daaraan, met een snel veranderende bevolking, met haar 
enorme diversiteit aan wensen en behoeften alleen maar toeneemt. 
Vergrijzing is geen bedreiging, maar een kans. Een kans op meer welzijn 
en welvaart. Maar dan zullen we dingen wel anders moeten gaan doen.  
En inzetten op overheidsbeleid, gericht op het zo goed mogelijk benutten 
van de mogelijkheden van huidige en toekomstige generaties. Wachten is 
geen optie. Dus pakt ANBO de handschoen op en presenteren we met 
deze uitgave zelf een samenhangende beleidsvisie op ouder worden 
in Nederland. Een kompas voor iedereen die, net als wij, met lef de 
toekomst tegemoet wil treden. •
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EEN BLIK IN DE TOEKOMST
Vooruitkijken is de sleutel tot succes, zeker als het 
om vergrijzing gaat. Dit is wat ANBO de komende 
vijftien jaar verwacht. 

IN 2030 BESTAAT ‘DE’ SENIOR  
NIET MEER
Toegegeven, dat is nu al zo. Uit onderzoek blijkt dat 
meer dan de helft van de 55-plussers vindt dat ze 
pas vanaf 66 jaar ‘senior’ zijn,  en pas tussen de 
75 en 80 ‘oud’ worden. De verschillen tussen wat 
senioren willen en kunnen zullen binnen de groep 
50-plussers alleen maar toenemen. Je hebt ‘oude’ 
mensen van 53 en ‘jonge’ mensen van 75. 
Er zijn – gelukkig – ook steeds meer mensen die na 
hun 67ste nog doorwerken. Als het aan ANBO ligt, 
hebben zij straks de keus om hun AOW op een ei-

Vooruit- 
            kijken
is de sleutel tot succes

gen gekozen moment in te laten gaan. Daarnaast helpt een 
leven lang leren en een mogelijke demotie – in aanloop naar 
het pensioen  een stapje teruggaan in functie en/of salaris – 
om gezond en gemotiveerd de eindstreep te halen.
Ook als het gaat om gezondheid en woonsituatie, zijn er 
meer verschillen dan overeenkomsten tussen 50-plussers. 
ITC gaat een grotere rol spelen, zowel voor burgers als voor 
hulpverleners. Denk aan slimme hulpjes en apps, maar ook 
aan zorg op afstand, slimme meters en diagnostiek. Dat 
vraagt om maatwerk, en om beleid dat burgers – meer dan 
nu – de ruimte laat om hun ‘golden years’ zo in te vullen als 
ze zelf willen. Beleidsmakers doen er dan ook goed aan om 
na te denken over hoe ze het potentieel van al die verschil-
lende senioren beter kunnen benutten, en hoe ze ervoor kun-
nen zorgen dat die een zinvolle bijdrage aan de maatschappij 
blijven leveren. »
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IN 2030  ZIJN ER VEEL  
PARTICULIERE BURGERINITIATIEVEN
De afgelopen decennia zijn we eraan gewend geraakt dat de 
overheid alles voor ons regelde. Overal waren regelingen, 
toeslagen, subsidies en vergoedingen voor. Onder andere als 
gevolg van de vergrijzing is dat als samenleving financieel niet 
meer op te brengen. De laatste jaren is daarom een beweging 
in gang gezet om allerlei verantwoordelijkheden bij burgers 
zelf terug te leggen. 
Veel mensen ervaren dit als iets negatiefs. Alsof ze iets wordt 
afgenomen. Maar er zit een minstens even grote positieve kant 
aan deze omslag. Een grote groep burgers is namelijk wel klaar 
met de betutteling, met dat alles van bovenaf voor ze wordt 
bepaald. Bij ANBO spreken we steeds meer senioren die het 
vanzelfsprekend vinden om hun zaakjes zelf te regelen. Voor 
hen is het ook de normaalste zaak van de wereld om – als ze 
daar financieel toe in staat zijn – meer zelf te betalen voor 

zal nog groter worden. De afgelopen jaren zagen 
we al allerlei initiatieven ontstaan van mensen en 
organisaties die lokaal nieuwe netwerken opzetten 
om elkaar te helpen. Bijvoorbeeld door met meer-
dere generaties in één huis te gaan wonen of met 
verschillende mensen een woongroep te beginnen. 

IN 2030 ZIJN ER VEEL NIEUWE  
DIENSTEN GERICHT OP 50-PLUSSERS
De markt voor nieuwe diensten gericht langer  
zelfstandig zijn en waardig oud worden zal flink 
doorgroeien, zoals boodschappendiensten, lever-
ing van verse maaltijden aan huis, verhuisservices 
en klussendiensten. Verder komen er steeds meer 
slimme hulpmiddelen en handig meubilair op de 
markt, allemaal in een mooi designjasje. Woning-
bouwcorporaties zullen samen met zorgaanbieders 
nieuwe woonzorg-vormen introduceren. Domotica 
en robotica - integratie van technologie en diensten, 
ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen 
en leven – zullen het leven aangenamer maken en 
mensen langer mobiel houden. Slimme stoelen, 
matrassen, keuken, badkamers en toiletten maar 
ook sensoren, alarmsystemen en dergelijke worden 
verder ontwikkeld en toegankelijk gemaakt voor 
elke portemonnee. 

IN 2030 BLIJF JE ZELFSTANDIG‚ 
OOK ALS ER ZORG NODIG IS
Gelukkig maar, want oud worden in je eigen huis 
worden, dat wil (bijna) iedereen. Zo nodig met 
hulp van familie, vrienden, buren of de overheid. 
Woningen worden flexibel, zodat ze je op jouw 
behoefte kunt aanpassen, ongeacht je leeftijd. 
De sleutelwoorden zijn comfort en kwaliteit. Een 

bijvoorbeeld hun woningaanpassing of zorg. In 2030 
is dat niet langer uitzondering, maar regel. Mensen 
nemen met elkaar zelf het heft in handen. Mits de 
overheid dat mogelijk maakt. Want nu lopen nog 
te veel initiatieven stuk op tegenstrijdig overheids-
beleid. Denk aan het korten van mensen die willen 
zorgen voor een ouder of volwassen kind, of men-
sen die een wooninitiatief willen starten.

IN 2030 IS ER EEN NIEUWE  
VORM VAN SOLIDARITEIT
Omdat we niet langer kunnen verwachten dat al-
les voor ons wordt gedaan, zullen we steeds meer 
samen moeten organiseren. Met elkaar, voor elkaar: 
dat is anno 2030 het adagium. Natuurlijk is dat niet 
nieuw – Nederland is niet voor niets wereldkampi-
oen vrijwilligerswerk. Maar het beroep op elkaar 

brede gang en deuren, verzonken drempels en een ruimere 
woon-, slaap- en badkamer zijn standaard.. Duurzaam en  
levensloopbestendig bouwen is de norm. Slimme technolo-
gie – domotica - is een standaardtoepassing. Nieuwe woon-
vormen ontstaan. Van ouderen die elkaar ondersteunen tot 
woonvormen waarbij mantelzorg makkelijk te verlenen valt.
Lukt thuis wonen echt niet meer, dan zijn er kleinschalige 
woon/zorgvoorzieningen waar ook familie ook graag komt 
en waar de blik naar buiten - richting de wijk - is gericht. 
Verpleegzorg vindt plaats in liefdevolle huizen waar mensen 
een thuis vinden. Sterker nog, als mensen dat willen, kan 
verpleeghuiszorg ook in de eigen woning worden gegeven. 

IN 2030 ZIJN WIJK EN WOONOMGEVING 
‘TOEKOMSTPROOF’
Mensen willen steeds vaker gebruik maken van diensten 
die hun leven verbeteren en vergemakkelijken. Dat bete-
kent: meer dienstverlening op maat, en meer keuzevrijheid.  
Winkels, ontspanningsmogelijkheden en daar waar nodig 
zorgvoorzieningen zijn al dan niet op afroep in de directe 
woonomgeving beschikbaar.

IN 2030 ZIJN ER NOG MAXIMAAL  
VIJFTIG GEMEENTEN
In 1995 waren er 633, nu zijn dat er al 393. In 2030 zal 
het aantal nog flink lager liggen. De overblijvende ‘super- 
gemeenten’ zullen nog veel meer taken van de landelijke 
overheid krijgen en op de terreinen van zorg, wonen en inko-
men – meer dan nu – lokaal maatwerk leveren. Om hun taken 
goed te kunnen uitvoeren, is volgens ANBO schaalvergroting 
nodig. Specifieke kennis over zorg(inkoop), wonen, vervoer en 
woonomgeving kan nu eenmaal niet in elke gemeente aan-
wezig zijn. Dat betekent ook: daar waar het de persoonlijke 
leefomgeving van mensen betreft is dichtbij aanwezig zijn 
op wijkniveau. •
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EIGEN REGIE
Ruim 97 procent van de seni-
oren wil eigen regie houden. 
Dat wil zeggen: zelf bepa-
len op welke wijze je je le-
ven inricht op het gebied van 
wonen, werken en sociale  
contacten (70 procent), bij 
ziekte meedenken over wat 
mogelijk is (66 procent), zelf 
beslissen wie komt helpen 
als je hulp nodig hebt (44 
procent) en zelf kunnen gaan 
en staan waar je wilt (53 pro-
cent), zo blijkt uit onderzoek 
dat ANBO sinds 2014 jaarlijks 
herhaalt. In vergelijking met 
een jaar eerder konden seni-
oren met één of meer aan-
doeningen in 2015 vaker een 
beroep doen op hun kinderen, 
vrienden of buren. Een kwart 
van de respondenten zegt 
geen aanspraak te kunnen ma-
ken op hun netwerk, terwijl dit 
in 2014 nog een derde was. 
Uit: ANBO-onderzoek Eigen regie en  
zelfredzaamheid, 2014/2015.

WAT IS NODIG: 12 AANBEVELINGEN
ANBO heeft heldere ideeën over wat er nodig is om Nederland voor 
te bereiden op 7,5 miljoen 50-plussers, en hoe we al die mensen het 
beste uit hun leven kunnen laten halen. We geven hier een voorzet 
voor verdere discussie. Met als ultiem doel: 50-plussers zelf de touw-
tjes in handen laten houden. En ze hun eigen keuzes kunnen maken, 
wat er ook gebeurt. 

OUD = ZWAK EN ZIELIG? HOU TOCH OP
We leven langer, we werken langer, we zorgen langer. En dat alles 
ook nog steeds langer in goede gezondheid. Het moet dus voor eens 
en voor altijd afgelopen zijn met het beeld dat ‘ouder worden’ gelijk 
staat aan ‘zwak en zielig’. Natuurlijk, met het ouder worden neemt de 
kans op lichamelijke problemen en de behoefte aan ondersteuning toe. 
Maar dat wil niet zeggen dat we daarmee meteen hebben afgedaan. 
Dat we niet meer zelf willen en kunnen beslissen over hoe we ons 
leven inrichten. Alsof je boven een bepaalde leeftijd opeens minder 
waard bent. Slecht voor senioren, slecht voor ons allemaal.
Dat kan anders en beter. ANBO kiest voor een samenleving waarin we 
allemaal blijvend en volwaardig kunnen participeren, en waarin een   »

Hoera
       we worden  

nog ouder!
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ieders kwaliteiten blijvend worden erkend en benut. Niet hulpbe-
hoevendheid, maar mogelijkheden, vitaliteit en zelfstandigheid 
staan voorop. Want oud als ziek en zielig? Dat is dus echt ach-
terhaald. 

VAN LEEFTIJD NAAR LEVENSFASE
We zeiden het al eerder: er zijn ‘oude’ 50-plussers en ‘jonge’ 
75-plussers. Hoe je tegen het leven aankijkt en waar je lichamelijk 
nog toe in staat bent, bepaalt wat je wilt, kunt en doet. Of je nu 
52, 67 of 93 bent. Weg dus met één hokje voor senioren. Want 
veel belangrijker dan het getal van je leeftijd is de levensfase waar 
je inzit. De keerpunten in je leven – als je kinderen het huis uit 
gaan, als je voor je ouders moet gaan zorgen, als je stopt met 
werken, als je lichamelijke beperkingen krijgt, als je partner over-
lijdt – bepalen waar je behoefte aan hebt. Dáár moeten we het 
beleid dan ook op inrichten. Zodat een ieder in elke levensfase zo 
goed mogelijk tot zijn recht kan komen. •

»  Vier op de tien 75-plus-
sers hebben thuis geen  
internet

»  Bijna 1,2 miljoen Nederlan-
ders hadden in 2015 nog 
nooit internet gebruikt, of-
wel 8 procent van de per-
sonen van 12 jaar of ouder. 

»  Onder de 75-plussers zijn 
het vaker vrouwen die geen 
internet gebruiken dan man-
nen. In 2015 ging het om ze-
ven op de tien vrouwen en 
bijna drie op de tien mannen 
van 75 jaar of ouder. 

»  Veel mensen die niet op het 
web surfen laagopgeleid.

»  Zes op de tien mensen die 
geen internet gebruiken, 
hebben thuis ook geen 
toegang tot het web. De 
resterende vier op de tien 
mensen hebben wel een in-
ternetverbinding thuis, maar 
maken hier geen gebruik 
van. Ook op dit vlak blijven 
ouderen achter: vier op de 
tien 75-plussers hebben 
thuis geen internet.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Zo  
jong 

als  je  je 
voelt

Organiseer een brede maatschappelijke discussie over hoe 
we meer in levensfasen kunnen gaan denken. En wat dat 
betekent voor hoe we de samenleving willen inrichten. Wat 

is de nieuwe rol van burger? Wat mogen we in de toekomst 
van de overheid verwachten? Wat voor gevolgen heeft den-
ken in levensfasen voor de loonopbouw van werknemers? 
Voor de inrichting van de woningmarkt? Plan door een do-
meinoverstijgende imagocampagne die laat zien wat senioren 
waard zijn en wat ze voor de maatschappij betekenen. 

Onderzoek nieuwe vormen van 
financiering van basisbehoeften. 
De technologie en de medische 

wetenschap zorgen ervoor dat we 
steeds ouder worden en ook langer 
gezond blijven. Dit betekent ook: 
langer werken, wellicht flexibel en 
met meer tussentijdse onderbrekingen. 
Dat vraagt om een andere financiering 
van basisbehoeften op het terrein van  
inkomen, wonen, zorg en welzijn.

Maak (Europese) regels  
tegen discriminatie. Als je 
verwacht dat burgers tot 

op hoge leeftijd participeren, 
dan moet je ze gelijkwaardig 
behandelen. Bij de aanvraag 
van hypotheken, leningen en 
verzekeringen bijvoorbeeld. Al 
sinds 2008 wordt er binnen 
Europese Unie onderhandeld 
over een richtlijn om leeftijds-
discriminatie bij de levering 
van goederen en diensten in 
te perken. Het is tijd om spij-
kers met koppen te slaan. En 
lukt dat niet Europees? Laten 
we dan in Nederland alvast 
het goede voorbeeld geven 
met eigen wetgeving. 

A
ANBEVELING

A
ANBEVELING

A
ANBEVELING
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DOORWERKEN MOET KUNNEN
Een grijze golf. Een tsunami van ouderen. Als je de media mag gelo-
ven, lijkt het wel of het toenemende aantal senioren een natuur-
ramp is die over ons wordt uitgestort. Die negatieve houding is des 
te vreemder omdat het aantal fitte jaren dat je als 50-plusser nog 
voor de boeg hebt, in Nederland één van de hoogste ter wereld is. 
Oudere werknemers hebben bovendien kennis en ervaring waar we 
als samenleving allemaal van kunnen profiteren. Toch nemen we 
ze lang niet altijd serieus, en zetten we ze met het grootste gemak 
aan de kant. Waarom zou je dan iemand vanwege zijn leeftijd ont-
slaan? Onbegrijpelijk, en niet meer van deze tijd. Wat ons betreft 
moet je zolang kunnen doorwerken als je wilt. Daarvoor moeten 
dan wel een aantal dingen anders organiseren. •

Creëer de mogelijkheid van een flexibel pensioen (al dan 
niet in deeltijd). En maak het makkelijker – en financieel 
aantrekkelijker – om je levenslang te blijven ontwikkelen. 

Alleen zo kunnen we al die ervaring en al dat talent van 
50-plussers zo goed mogelijk benutten. Daar worden zij zelf 
beter van, en de samenleving als geheel ook. Tel uit je winst. 

WERKNEMER WIL FLEXIBELE 
EN DEELTIJD-AOW
Aan de vooravond van de groot-
schalige hervorming van het pensi-
oenstelsel blijkt dat bijna 70 pro-
cent van de senioren voorstander 
is van een flexibele AOW. De be-
langrijkste reden: het lijkt mensen 
zo fijn om zelf te kunnen bepalen 
wanneer ze willen stoppen met 
werken. Keuzevrijheid kortom, en 
maatwerk. Nog eens 60 procent 
heeft interesse in de mogelijkheid 
van een deeltijd-AOW, waarbij je 
gefaseerd minder gaat werken en 
dan een deeltijd aanvullend pensi-
oen krijgt. 
Uit: ANBO-onderzoek flexibele AOW 2016.

Ervaring
              is goud waard

50+ 60+ 70+

50+ 60+ 70+

A
ANBEVELING
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VOLDOENDE INKOMEN
Of het nu gaat over salaris of pensioen, mensen 
moeten ervan op aan kunnen dat ze in hun basis-
behoeften kunnen voorzien. En dan hebben we het 
niet alleen over wonen, boodschappen en zorg, 
maar ook over bijvoorbeeld het onderhouden van 
contacten en deelname aan sociale activiteiten.
Uit onze eigen koopkrachtonderzoeken blijkt dat 
gepensioneerden er sinds 2008 zes keer harder op 
achteruit zijn gegaan dan werkenden. De opeensta-
peling van verschillende maatregelen, oplopende 
zorgkosten en eigen bijdragen, betekent voor 
veel mensen dat zij drastisch moeten snoeien op 
hun uitgaven. Meer dan ooit is het zaak de lasten 
eerlijk te verdelen. 
Over solidariteit gesproken: mantelzorgers en vrij-
willigers zijn van onschatbare waarde voor de sa-
menleving. Als gevolg van alle bezuinigingen in de 
zorg zullen mantelzorgers – waarvan er nu al meer 
dan een half miljoen overbelast zijn – het alleen 
maar zwaarder krijgen. Werkende mantelzorgers 
leveren vooral eigen vrije tijd in. Formeel verlof ge-
bruiken ze alleen als laatste redmiddel. •

Laat de ministeries van Binnenlandse Zaken 
(Wonen), Financiën, Sociale Zaken en Volks-
gezondheid de opgetelde effecten op de 

portemonnee gezamenlijk in kaart brengen.  
Zodat gepensioneerden niet twee-, drie- of 
vierdubbel worden getroffen. En laat niet al-
leen werkenden, maar óók gepensioneerden 
van het economisch herstel profiteren.

Versterk de positie van vrijwilligers en mantelzor-
gers. Creëer meer ondersteunende voorzienin-
gen om overbelasting te voorkomen. Ontwikkel  

beleid om de balans tussen werk en privé voor  
mantelzorgers en vrijwilligers te verbeteren. 

Eerlijk zullen we 

alles delen

A
ANBEVELING

A
ANBEVELING



20 21

EIGEN HAARD
Als gevolg van het beleid om mensen langer thuis te laten wonen, neemt de 
behoefte aan aangepaste woningen en nieuwe levensloopbestendige woningen 
toe. Dat betekent dat er een breder woningaanbod nodig is, met meer diversiteit 
in woonsoorten, en meer investeringen in woningverbetering en kleinschaligheid. 
Bij nieuwbouw moet het maatschappelijke rendement net zo belangrijk zijn als 
het financiële rendement. Levensloopbestendig bouwen wil ook zeggen: zoveel 
mogelijk gebruik maken van technologische mogelijkheden in de vorm van domo-
tica. Vooruitlopend op de toekomst dienen die nu al standaard in nieuwbouw te 
worden toegepast. •

Eis van gemeenten dat zij standaard een duurzame en levensloopbesten-
dige woonvisie opstellen. En zorg ervoor dat ze burgers inzicht bieden  
in het aantal geschikte woningen in relatie tot de bevolkingsopbouw.  

Demografische analyses horen onderdeel te zijn van nieuwbouwprogramma’s.

GEMEENTEN ONVOLDOENDE VOORBEREID OP 
VERANDERENDE BEVOLKINGSSAMENSTELLING
Een nipte meerderheid van 55 procent van de Neder-
landse gemeenten weet hoeveel woningen nu al ge-
schikt zijn voor zogenaamde senioren. 49 procent van 
de gemeenten kan een inschatting geven van het aantal 
geschikte woningen. Het minst vaak (28 procent) hebben 
deelnemende gemeenten zicht op het aantal woningen 
dat relatief eenvoudig kan worden aangepast voor men-
sen met een beperking. Hoewel 80 procent van de ge-
meenten een woonvisie heeft opgesteld, komt slechts in 
43 procent het beleid voor senioren specifiek aan bod. 
Uit: onderzoek van ANBO, uitgevoerd door Ipso Facto.

thuis
Langer

in eigen huis
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DOE HET ZELF‚  
DOE HET SAMEN 
Mensen voelen zichzelf zelden ‘oud’, on-
geacht hun leeftijd. Nadenken over wat de 
toekomst kan brengen, bijvoorbeeld als het 
gaat om gezondheid of mobiliteit, schuiven 
ze dan ook vaak op de lange baan. Het ge-
volg: op het moment dat zich toch proble-
men aandienen, moet er met spoed van alles 
worden geregeld. Dat kan bijvoorbeeld tot 
hoge kosten voor woningaanpassing leiden, 
of zelfs tot een noodzaak om te verhuizen. • 

Laat gemeenten hun inwoners op een 
positieve manier en in een constante 
dialoog stimuleren om na te denken 

over wat er voor nodig is om zo lang 
mogelijk thuis te kunnen blijven wonen 
en er geld voor vrijmaken. Alleen dan 
kan beleid ook voor de lange termijn 
renderen voor alle burgers, ongeacht 
leeftijd.

Stel niet uit tot  
     morgen

60-PLUSSER SLECHT VOORBEREID OP ZO 
LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG WONEN
71 procent van de 60-plussers is niet bezig met 
het aanpassen van de eigen woning, zo blijkt uit 
onderzoek van zilverwonen.nl, een initiatief van 
overheid, ANBO en bedrijfsleven. Zelfs van de 
70- en 75-plussers komt ruim 60 procent niet 
in actie. Ze vinden het te vroeg om daarmee be-
zig te zijn (37 procent), niet belangrijk genoeg 
(37 procent) of ze weten niet dat dat nodig is 
(9 procent). Tegelijkertijd maakt 53 procent zich 
zorgen over zijn toekomstige woonsituatie en 
verwacht 40 procent dat er aanpassingen aan 
hun huis nodig zullen zijn. 
Uit: Zilver Wonenonderzoek 2016.A
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ZORG OP MAAT
De afgelopen jaren is de manier waarop 
zorg wordt toegewezen drastisch veranderd.  
Gemeenten hebben de verantwoordelijk-
heid gekregen om te bepalen in welke mate 
burgers zorg en ondersteuning krijgen. Eigen 
redzaamheid en eigen verantwoordelijkheid 
staan voorop; pas als thuis wonen echt niet 
meer gaat, is opname in een verpleeghuis 
een optie. Dat vraagt om een uitgebreid net-
werk van eerstelijns zorgverlening, lokaal in 
de wijk, zo dicht mogelijk bij mensen geor-
ganiseerd. De rol van wijkverpleegkundigen 
is daarbij essentieel. In het geven van zorg, 
maar óók in het signaleren en voorkomen 
van (mogelijke) problemen. Verder is goede 
samenwerking tussen gemeenten, verzeke-
raars, en professionals cruciaal. De financie-
ringsstromen in de zorg zijn nu gescheiden 
middels drie wetten: ZvW, Wmo en Wlz. 
Maar dit mag niet betekenen dat de betrok-
ken partijen niet gezamenlijk investeren in 
(goede op elkaar afgestemde) zorg rond 
voor cliënt of patiënt en zijn familie. •

Investeer in het versterken van persoonlijke netwerken. 
Een kwart van de senioren kan geen aanspraak op een 
sociaal netwerk maken, blijkt uit ANBO-onderzoek. Het 

gevaar bestaat dat zij tussen wal en schip vallen. Niemand 
wil graag toegeven dat hij het niet meer redt, of het gevoel 
hebben dat hij afhankelijk is van een ander. Vandaar dat het 
belangrijk is dat we hen daar als maatschappij een steuntje 
in de rug bij geven. Niet om ze het gevoel te geven dat ze 
zielig zijn, maar juist om ze te helpen om het heft (weer) 
in eigen handen te nemen. Samenwerking tussen betrokken 
zorgverleners is hierbij onontbeerlijk. De wetgeving en de 
organisatie van de financiering moeten dit ondersteunen.

SAMENHANG TUSSEN  
BELEIDSTERREINEN
Het overheidsbeleid moet gericht zijn op het sti-
muleren van nieuwe beleidsoverstijgende initiatie-
ven. Dit kan alleen als de departementen hierin sa-
menwerken. De onderlinge invloed van wetten en 
regels op elkaar is erg groot en tegelijkertijd te vaak 
pas zichtbaar als het misgaat. • 

Breng alle effecten van het beleid van de 
afgelopen jaren voor ouderen in kaart. Stel 
een interdepartementale commissie voor 

ouderenbeleid in om de effecten van alle wet- 
en regelgeving te inventariseren en aanbevelin-
gen te doen om tegenstrijdigheden en ballast 
eruit te halen. Als we willen toewerken naar 
een samenleving en cultuur waarin leeftijd 
niet meer belangrijk is, maar waar het gaat om 
levensfasen, dan hoort daar ander beleid bij. 
Dit kan alleen als de departementen samen 
optrekken. Wat ons betreft rechtvaardigt dat 
de aanstelling van een speciale topambtenaar 
voor ‘verzilvering’, als adviseur van het kabinet. 

Peil in plaats tot in alle haarvaten van de sa-
menleving hoe mensen oud willen worden. 
Nieuwe plannen maken? Prima. Maar als die 

senioren raken, is het van het grootste belang 
om die er vanaf het allereerste begin bij te 
betrekken. ‘Niets voor ons zonder ons’, zoals 
onze zusterorganisatie in de Verenigde Staten 
zo mooi zegt. 

Loket

Zorg voor eenheid in de toewijzing 
van voorzieningen en in de hoogte 
van de eigen bijdragen. Want gelijke 

monniken, gelijke kappen. Gemeenten 
krijgen steeds meer beleidsvrijheid.  
Bijvoorbeeld om te bepalen of inwoners 
vanuit de Wmo hulp krijgen of niet. Dat 
is goed als dat betekent dat gemeen-
ten maatwerk leveren. Maar meer eigen 
verantwoordelijkheid mag niet beteke-
nen dat er rechtsongelijkheid ontstaat. 
Dat een vrouw van 75 in de ene ge-
meente wel een scootmobiel krijgt en 
haar vriendin in dezelfde omstandighe-
den in een andere gemeente niet.

Kunt  u 
mij  helpen 

met...
Ik  wil 

graag...

Hallo?

                bereik  je  meer

     Samen
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NAWOORD
We moeten wennen aan zoveel 
verandering. Ik heb u mee willen 
nemen naar de toekomst en 
een idee willen geven over 
hoe het volgens ons anders 
en beter kan. Ik hoop dat we u 
aan het denken hebben gezet, 
en misschien zelfs een beetje 
hebben kunnen inspireren. Want 
dit is wat ons betreft pas het 
begin. ANBO heeft namelijk nog 
veel meer plannen en ideeën 
waarover we graag met u van 
gedachten willen wisselen. 
We zijn altijd beschikbaar om 
mee te denken over hoe we de 
positie van 50-plussers kunnen 
versterken, en samen naar 
oplossingen kunnen zoeken. 
Voor de senioren van vandaag 
én die van morgen. Mail mij 
vooral, op l.denhaan@anbo.nl.

Liane den Haan
Directeur-bestuurder van ANBO

OVER ANBO
ANBO maakt zich al ruim  116 jaar hard voor van senioren. We zijn 
een onafhankelijke vereniging.  Onze leden zijn ons  bestaansrecht. 
De stem van alle leden, actief en niet-actief, wordt gehoord. 
Behalve dat we voor hun belangen opkomen in de politieke lobby, 
bieden we ze ook individueel advies, korting en voordeel.
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