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Doel:
De opgave ‘Goud in Almere’ draagt er toe bij dat ouderen in Almere 
waardig ouder kunnen worden.

Aanleiding: 
- Het gebrek aan voldoende geschikte woonruimte voor ouderen leidt 

in 2025 tot grote problemen;
- Vergrijzing leidt nu al tot een grotere behoefte aan zorg- en 

welzijnsvoorzieningen én maakt een grotere inspanning op het gebied 
van eenzaamheidsbestrijding noodzakelijk 





65+



Uitdagingen “(Veer)krachtige samenleving”:

Zorgstelsel ouderen onder druk: 
• Ouderen willen/moeten langer thuis blijven wonen.
• Capaciteit eigen netwerk is onvoldoende
• Hulp(middelen) komen te laat

Eenzaamheid neemt toe in Flevoland

Vanuit landelijke overheid wordt aan gemeenten gevraagd om aan 
Eenzaamheidsbestrijding te doen.

En welke partners heeft de gemeente daar dan bij

nodig?

Noodzaak dingen anders en beter te doen 

Bron: GGD Flevoland



Verhuismotieven recent verhuisden: 
Top 3 belangrijkste verhuisreden 2018:

Eenpersoonshuishoudens >65 jaar:
1 Gezondheid / behoefte aan zorg
2 Huidige woning
3 Huidige woonomgeving

Paar >65 jaar:
1 Huidige woning
2 Gezondheid / behoefte aan zorg
3 Dichter bij familie

Bron: Woon Onderzoek Nederland 2018



Beleid en uitvoerende inzet gemeente Almere voor ouderen

• Bestuurlijke opgave Goud: geen specifiek ouderenbeleid, wel plusje op activiteiten, 
aanjaagfunctie en start netwerkontwikkeling in 2 meest vergrijzende stadsdelen Haven en 
Stad en communicatiecampagne

• Woonvisie 2020 – 2030: binnenkort vastgesteld

• Wijkteams, Wmo voorzieningen

• Schulden – armoede:  voldoende ondersteunende regelingen

• Informatie en communicatie naar ouderen: nu nog onvoldoende dus verbetering nodig. 
Netwerk nodig.





Pilot Thuis in Haven
Een lerend coalitie netwerk ‘Thuis in Haven’

Doel: Wij willen dat dit netwerk als krachtige basis geldt waarbij expertise gebundeld 
wordt. Zo ontstaat er een samenwerkingsverband om de gezamenlijke 
vergrijzingsopgave aan te pakken.

Uitgangspunten

• Extra beweging in gang zetten rond ouderen

• Aan gezamenlijke voorstellen per thema werken

• Extra aanvulling, verbetering en vernieuwing hiervoor bieden in samenwerking met 
partners

• Kansrijke activiteiten uitproberen

• Verbinden en elkaar actief opzoeken

• Ervaringen, kennis en ideeën van de ouderen zelf ophalen



Concrete initiatieven

• Odensehuis: initiatief van de Zorggroep Almere, de Schoor en OSG de  
Meergronden

• Kleinschalig vervoer: vraag van de Wissewasjes 

• Respijtzorg: initiatief van de VMCA

• Welzijnsaanpak bestrijding vereenzaming ouderen in Haven: initiatief 
van de Schoor 

• Digitaal vangnet voor ouderen: initiatief van Senior Live

• In gesprek met ouderen en effectmeting van activiteiten om 
eenzaamheid onder ouderen te verminderen: alle samenwerkende 
partners met advisering  door Movisie



Samenwerking

• Coalitie Haven

• Coalitie Stad (start 2020)


