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Kleine technische ingrepen verbeteren wooncomfort ouderen

Thuis wonen zo lang het kan
Nederland vergrijst en daar moet je gezamenlijk op anticiperen. Daarover gaat het programma ‘Langer
Thuis’ van het ministerie van VWS. Aedes onderschrijft de bevindingen en laat zien dat er corporaties
zijn die er werk van maken. Zoals Casade uit Waalwijk en omgeving. Hoe passen ze daar de woningen
aan, zodat de oudere huurders langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven?

V.l.n.r.: Harrie van der Steijn
(Casade), de heer Veraa (huurder)
en Norbert Broers (Casade).
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De heer Veraa over zijn vernieuwde
badkamer: “Het verhoogde toilet en de
douchekruk zijn heel handig. Een groot
verschil met vroeger. Mijn vrouw en ik
lopen tegen de negentig, dus dan mag dat
wel hè?!”

THEMA: WONEN & ZORG

LANGER THUIS
Het programma ‘Langer Thuis’
is onderdeel van ‘Het Pact voor
Ouderenzorg’. De minister van
Volksgezondheid, Welzijn en
Sport wil samen met gemeenten,
corporaties en tal van andere
maatschappelijke partijen de
handen ineengeslagen om de zorg
en de woonsituatie voor ouderen
merkbaar te verbeteren. Dat
beleid past bij de demografische
ontwikkelingen – een verdubbeling
van het aantal 75-plussers tot
2040 – en bij de wens van ouderen
om zo lang mogelijk zelfstandig te
blijven wonen.
De minister zet in het programma
drie actielijnen uit:
- goede ondersteuning en zorg 		
thuis;
- mantelzorg en vrijwilligers;
- wonen.
Hoe kunnen we gezamenlijk bereiken dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen?
Dat is de uitdaging voor de
corporaties. De wijze waarop
Casade in afstemming met zorgen gezondheidinstellingen en
afdelingen van de gemeente
invulling geeft aan deze opgave
is volgens Aedes een schoolvoorbeeld van hoe het zou moeten.

Harrie van der Steijn: “Ik ben voor een
bewoner pas tevreden als ik vind dat het
goed genoeg is voor mijn eigen ouders”
“Het geeft enorm veel voldoening als je ziet hoe
oudere mensen kunnen genieten van een kleine
technische ingreep. Net even met een zekerder
tred de trap op. Betere houvast in de badkamer.
Een zitplaats als ze douchen. Met weinig kosten
kun je bereiken dat ze zich prettiger en veiliger
voelen in hun eigen woning”, zegt Harrie van
der Steijn.
Wonen en Zorg. Onder die noemer zorgen
seniorenconsulenten van Woningcorporatie
Casade ervoor dat huurders op leeftijd langer
in hun woning kunnen blijven wonen. Casade
heeft een bestand van ongeveer 11.000 woningen in de woonkernen Waalwijk, Kaatsheuvel,
Sprang-Capelle, Waspik, Dongen en Loon op
’t Zand.
SENIORENCONSULENT
Harrie van der Steijn is een van de tien
seniorenconsulenten. In juni verleden jaar is
het team op vrijwillige basis samengesteld uit
medewerkers met bij voorkeur verschillende

competenties. Het seniorenconsulentschap is
zogezegd een bijbaantje bovenop het reguliere
werk. Harrie is opzichter Dagelijks Onderhoud
en dat vindt hij een voordeel, omdat hij in
gesprekken met ouderen hun wensen direct
kan vertalen naar technische aanpassingen.
Ook kan hij een inschatting maken van de
kosten.
Wonen en Zorg past perfect in het
overheidsprogramma ‘Langer Thuis’ (zie
kader). De directe aanleiding hiervoor was
dat kleine aanpassingen niet vergoed worden
via de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). Van der Steijn: “Als je een traplift
nodig hebt, of als het noodzakelijk wordt de
hele badkamer te vernieuwen en aan te passen,
kun je een beroep doen op de Wmo. Maar
niet voor een wandbeugel op het toilet of voor
het verwijderen van een dorpeltje. Dat moet
je zelf betalen. Wij nemen die kosten weg bij
de huurder. Daarmee lopen we in Nederland
voorop.” u
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START
Casade lanceerde Wonen en Zorg tijdens de
huurdersdag in september vorig jaar in Kaatsheuvel. Norbert Broers is de manager Wijken,
die verantwoordelijk is voor het project Wonen
en Zorg. “We hadden doelgericht mensen van
75+ aangeschreven via e-mail. Ook hebben we
folders verspreid. Dat kwam goed aan. Onmiddellijk kwamen de eerste aanvragen binnen,
gemiddeld zeven tot tien per week. Afgelopen
jaar alleen al hebben we zevenhonderd opdrachten verwerkt. We kunnen bijschakelen als
dat nodig mocht zijn. En dat is wel de verwachting, want we hebben nog lang niet overal doelgerichte acties gehouden”, vertelt Broers, die
eraan toevoegt dat de voorzieningen die onder
Wonen en Zorg vallen ook aangeboden worden
aan mensen met een handicap.
AANPAK
Wat gebeurt er precies als er een aanvraag binnenkomt? Bijvoorbeeld voor een wandbeugel?
Van der Steijn: “Er volgt een intakegesprek:
waarom wil de bewoner een wandbeugel? Is
hij of zij in behandeling bij een fysiotherapeut?
Wordt er aanspraak gemaakt op wijkverzorging
of mantelzorg? Het kan zijn dat we dan met z’n
drieën op bezoek komen. Samen met de huurder gaan we de woning door. Daarbij letten we
goed op hoe de huurder zich in de woning beweegt. Komt hij of zij moeizaam uit de stoel of
is er onzekerheid bij het traplopen? Een simpele aanvraag voor een wandbeugel leidt soms tot
een serie van aanpassingen. Een extra trapleuning, verwijderen van drempels of het plaatsen
van een tweede toilet op de verdieping. Wordt
het een Wmo-verhaal, dan moet er iemand van
de gemeente komen. Door deze gezamenlijke
aanpak sluit het advies en het plan van aanpak
beter aan op situatie van de individuele huurder. We leveren maatwerk op voorzieningenniveau. Dat geeft voldoening. Zeker als de aanvraag zo is afgerond dat het volgens jou goed
genoeg is voor je eigen ouders. Ik zou er wel
mijn dagtaak van willen maken. Helaas gaat dat
niet lukken.”
BUDGET
Van der Steijn moet natuurlijk ook verstandig
omgaan met het beschikbare budget. Lang niet
altijd kan er een tweede toilet geplaatst worden
op de verdieping, omdat de standleiding ongelukkig uitkomt, bijvoorbeeld midden in de keuken of woonkamer. Ook kan het zijn dat er te
veel overhoop gehaald moet worden om aan de
wensen te kunnen voldoen. “Het spreekt voor
zich dat we geen ingrijpende verbouwingen
doorvoeren in woningen die op de nominatie
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Norbert Broers: “Afgelopen jaar
hebben we 700 opdrachten verwerkt”
staan te worden gesloopt. Of als blijkt dat de
fysieke conditie van de huurder dusdanig is, dat
een verhuizing naar bijvoorbeeld een verzorgingstehuis ophanden is.”
De technische aanpassingen worden uitbesteed
aan een aannemer met wie de corporatie vaste
prijsafspraken heeft gemaakt.
BELANGSTELLING
Eind vorig jaar stond Casade met een stand op
het congres Expeditie Begonia in Amersfoort
(Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg).
Door de aandacht die ze daar kregen, merkten
ze dat het onderwerp leeft en dat hun aanpak
een oplossing biedt voor problemen waar vele
corporaties tegenaan lopen. n

LIJST VAN MEEST
VOORKOMENDE
INGREPEN:
- aanbrengen steunbeugels
- drempels weghalen
- antisliptegels aanbrengen
- aanbrengen opklapbare 		
douchestoel
- verwijderen badkuip of 		
douchebak voor meer ruimte en
om valgevaar te voorkomen
- een tweede toilet plaatsen
- extra trapleuning aanbrengen
- verbreding van poort/voordeur in
verband met scootmobiel

