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Het Pact Ouderenzorg



Wat doen wij in Zeist aan  

belangenbehartiging.



Een van de onderwerpen
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Hoe ingezet?

• Voorafgaand aan de verkiezingen het ouderen 

verkiezingsdebat

• Lag op tafel bij de formatie van de coalitie in Zeist

• De basis voor het huidige pact Ouderzorg

• Ook ingezet op lokaal niveau door de coalitie met als 

wethouder Marcel Fluitman
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Overleg met de 

zorginstellingen. Bezoek 

brengen aan o.a.

De Wijngaard
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Er gaat

veel geld

naar toe.
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Pact voor de Ouderenzorg

• Wat is het belangrijkste

o onderschrijven gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit van 

leven van ouderen

o verbinden zich aan meedenken en meedoen met concrete plannen en 

acties

• Drie doelen/programma’s:

1. Eenzaamheid signaleren en doorbreken

2. Kwaliteit verpleeghuiszorg verbeteren

3. Zorgen dat mensen met goede zorg en ondersteuning langer thuis 

kunnen wonen

Mét ouderen, want het gaat om hen
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Een tegen eenzaamheid

1. Eenzaamheid signaleren en bespreekbaar maken

➢O.a. bewustwordingscampagne, jaarlijks bezoek aan huis 

bij iedere 75-plusser, (lokale) meldpunten

2. Doorbreken en duurzaam aanpakken van 

eenzaamheid

➢O.a. training van professionals, activeren en vitaal blijven, 

inrichting fysieke infrastructuur, innovatie

Daarnaast o.a. versterking vrijwilligerswerk, gratis VOG, 

maatschappelijke diensttijd
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Voortgang

2019:

• Waar is de gemeente mee bezig en wat KBO/PCOB 

• Wat gebeurt er nu concreet in Zeist

• Verder o.a.: bewustwordingscampagne, trainingen voor 

bespreekbaar maken, in kaart brengen risicoprofielen per wijk 

en gemeente, kennisdeling en ondersteuning bij implementatie 

effectieve interventies

Belangrijk

• of het jaarlijkse bezoek aan de  75-plussers is toegenomen

• of aantal lokale initiatieven tegen eenzaamheid zijn gegroeid
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Thuis in het verpleeghuis

1. Meer tijd en aandacht voor de bewoner

➢ Met meer zorgverleners en zicht op kwaliteit per locatie

2. Voldoende zorgverleners die gemotiveerd en 

deskundig zijn

➢ Door regionale arbeidsmarktaanpak en verlaging administratieve 

lasten

3. Leren, verbeteren en innoveren

➢ Door inzet van 'Waardigheid en Trots op Locatie', investeren in 

meer kennis voor professionalisering van zorgverleners en ruim 

baan voor innovatie
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Langer thuis

1. Goede ondersteuning en zorg thuis

➢ O.a. landelijk netwerk ‘Vitaler ouder worden’, afspraken VWS met 

zorgverzekeraars en gemeenten, meer geld voor specialisen

ouderengeneeskunde

2. Mantelzorgers en vrijwilligers in zorg en welzijn

➢ O.a. bewustwordingscampagnes over zaken als respijtzorg, landelijk adviseur 

respijtzorg, aanvragen ondersteuning eenvoudiger maken door gemeenten

3. Wonen

➢ O.a. in beeld brengen woonopgave voor ouderen door gemeenten, 

innovatieregeling t.b.v. nieuwe woonzorgvormen, ontwikkeling lokale aanpak om 

ouderen te helpen ‘geschikt te wonen’ door gemeenten

11



Overleg met Woningbouw 

verenigingen 
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Wat te doen in 2019 

‘Een tegen eenzaamheid’

• Stimuleren mantelzorgondersteuning

• Ondersteuning (door Rijksoverheid) van gemeenten bij in 

beeld brengen woonopgave voor ouderen en helpen van 

ouderen om geschikte woning te vinden.

• Oprichting ‘Community of Practice’ voor stimuleren 

totstandkoming nieuwe ouderenhuisvesting

• Nieuwe innovatieregeling voor nieuwe woonvormen voor 

ouderen

• Dementie vriendelijk samenleving

• Wat wilt u toevoegen
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