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Hoe gaan we nu verder?

Inleiding
Inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg
blijven langer zelfstandig thuis wonen. Enerzijds is dit de
wens van mensen, anderzijds is dit ook het gevolg van de
hervorming van de langdurige zorg, met zwaardere eisen
aan verblijf in een instelling. Voor het langer zelfstandig
thuis kunnen wonen is voor een deel van mensen meer of
aanvullende ondersteuning nodig. Van de zorginstellingen,
de gemeente maar ook van familie, het sociale netwerk, de
woningcorporatie en de (welzijns) faciliteiten in de buurt.
Langer thuis wonen vraagt om aangepaste voorzieningen
in de woning, maar ook om een andere zorgvraag en
aandacht voor sociaal contact. De groep is divers: men denkt
wellicht het eerst aan ouderen, maar ook inwoners met een
lichamelijke of geestelijke beperking willen in toenemende
mate zelf hun woonsituatie bepalen.
De Gemeente Leidschendam-Voorburg wil samen met haar
partners, inwoners bewust maken over wat het betekent om
langer zelfstandig thuis te wonen en hoe de voorzieningen
te vinden en in te zetten. Deze bewustwordingscampagne
is een traject van de lange termijn. De eerste fase
van bewustwording is afgetrapt door een interactieve
informatiebijeenkomst met een uitgebreide markt. Tijdens
deze bijeenkomst hebben partners, professionals en
inwoners elkaar ontmoet. We kunnen stellen dat de basis
voor een brede publiekscampagne over langer zelfstandig
wonen in de gemeente Leidschendam-Voorburg is gelegd.

Men denkt wellicht het eerst aan ouderen,
maar ook inwoners met een lichamelijke of
geestelijke beperking willen in toenemende
mate zelf hun woonsituatie bepalen.

3

Leeswijzer
In dit evaluatie- en adviesrapport

Ook vindt u in dit magazine de

leest u over de stand van zaken

belangrijkste bevindingen van de

rondom de bewustwordingscam-

bijeenkomst, en de weg ernaar toe.

pagne. We blikken terug op de
bijeenkomst ‘Voel je Thuis’ en kijken
vooruit naar het vervolg van de
campagne.

Demografie doelgroep
Ontwikkeling en prognose 65-plussers

Ouderen die alleen wonen, 2016
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Hoge opkomst, positieve reacties
De informatiebijeenkomst op 28 september is druk bezocht. Zo’n 21 informatiestands
werden bemenst door allerhande organisaties; van een diëtistenpraktijk tot een
ontlastende applicatie voor mantelzorgers door KPN samen met Sensara. Veel inwoners
wisten de weg te vinden en Stichting Duivenvoorde zat stampvol.
De aanwezige inwoners waren over de bijeenkomst ingelicht via diverse kanalen. Alle campagneleden hebben zich ingezet voor de verspreiding
van posters en flyers. Een aantal voorbeelden van
promotie: Via de ouderenbonden in Leidschendam
-Voorburg die de bijeenkomst hebben aangekondigd in hun nieuwsbrieven en het Magazine. Woej
heeft de uitnodiging in- en extern verspreid en
Florence heeft op Facebook 380 mensen bereikt
met het delen van de promofilm van ‘Voel je
Thuis’.
Wethouder Floor Kist opende de bijeenkomst met
een persoonlijk verhaal over zijn eigen moeder.
Vervolgens nam hoogleraar Martijn Huisman van
de Vrije Universiteit Amsterdam het stokje over.
Naast hoogleraar is hij ook directeur van het
Longitudinal Ageing Study Amsterdam (LASA)

en beschikt daarmee over veel cijfermateriaal
over het dagelijks functioneren van 55+ers.
Met een persoonlijk verhaal, landelijk en
lokaal onderzoeksmateriaal gaf hij de
bezoeker inzicht in onder andere de
toegenomen levensverwachting en de
gevolgen daarvan voor inwoners, en ook
het gemeentelijk beleid.
Zijn boodschap is, dat het belangrijk is,
te investeren in sociale contacten, als
ook om te leren gaan met nieuwe technologie.
De bezoekers gingen vervolgens uiteen
in de verschillende workshops of bezochten de informatiemarkt.

De bezoekers

10% was beroepsmatig

95 inwoners
25 professionals

10% heeft over de

Totaal 120
aanwezigen

80% van de mensen is

De enquête
44

mensen hebben de
enquête ingevuld.

aanwezig.

bijeenkomst gelezen
in het krantje.

het te weten gekomen door
de folder die verspreid is.
8 mensen waren
aanwezig op de
bijeenkomst omdat
ze mantelzorger zijn,

39

Daarvan waren er
positief over de bijeenkomst.
Oftewel,
meer dan

88%

10 mensen waren
aanwezig vanuit
hun interesse als
professional.

10 mensen bezochten
de infomiddag om
informatie te krijgen
voor hun huidige of
toekomstige situatie
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De informatiemarkt
Bij de informatiemarkt waren zo’n 30 vertegenwoordigers
van 21 verschillende organisaties, bedrijven en
instellingen op het brede terrein van Langer Zelfstandig
Wonen. Grofweg konden de aanbieders ingedeeld worden
in vier categorieën: Wonen, Zorg, Welzijn, en Domotica
& Technologie. Op de markt hebben inwoners allerlei
informatie verzameld over bijvoorbeeld brandveiligheid,
voeding, thuiszorg en sociale robots.
Aan de organisaties die aan de informatiemarkt hebben
deelgenomen is gevraagd wat zij van de markt vonden.
Daarop kwamen verschillende reacties. Meerdere
organisaties gaven aan dat de informatiemarkt erg
geslaagd was en dat ze fijne gesprekken met elkaar en
met bezoekers hebben gevoerd. Als tip voor de volgende
informatiemarkt gaven alle organisaties aan dat het fijn
zou zijn als deze wat ruimer opgezet wordt. Het was, met
name voor mensen in een rolstoel of scootmobiel, erg
krap. Ook gaf iemand aan dat er onvoldoende ruimte was
op de informatiestand om al haar flyers een plek te geven.
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Aan de hand van een aantal sessies met het
campagneteam is de kernboodschap ‘Voel je Thuis’
geformuleerd. Bij deze boodschap heeft Ronde Vormen
verschillende media uitingen ontworpen, waarbij
steeds een voorwerp gekoppeld is aan het onderwerp
‘Voel je Thuis’, zoals bijvoorbeeld een theekopje en
een fotolijstje.

VOEL JE THUIS

DE KERNBOODSCHAP
Tijdens de informatiebijeenkomst is de kernboodschap in een workshop besproken met inwoners.
Zij waren erg enthousiast over de boodschap.
Men was het er over eens dat het principe van het
“thuisgevoel” een mooie verbindende factor is tussen mensen die al wel – en nog niet – in de situatie
zitten van langer zelfstandig wonen.
Er werden tijdens de workshops ook ervaringen
gedeeld. Zo stelde een mevrouw:
“Ik heb dit suikerpotje van mijn kleinkind gekregen.
Ik word er altijd zo blij van.”
En, een andere dame vertelde dat er nieuw meubilair voor haar was geregeld toen zij ging verhuizen
naar een nieuw appartement. Ze herkende zich er
erg in dat voorwerpen zorgen voor het thuisgevoel,
ze zei namelijk:

Er was dus veel herkenning in de workshop. Er is
verder ook kritisch nagedacht over het gebruik van
woorden, zo kwam er uit een van de workshops
dat men ‘plannen’ een vervelend woord vindt,
liever wordt het woord ‘nadenken’ gebruikt, of
reflecteren/stilstaan.
Concluderend worden “Het thuisgevoel” en de
campagnenaam “Voel je thuis” positief ontvangen
en sluit het idee van een bewustwordingscampagne goed aan bij de doelgroep. Door een bewustwordingscampagne op te zetten hebben we het
ook over nadenken en reflecteren/stilstaan, het
is immers geen actiecampagne (waarbij plannen
centraal zou staan).

“Het waren niet mijn eigen tafel en stoel - ineens
voelde het alsof ik niet meer thuis, maar in een
hotel woonde.”

De verbeelding van het thuisgevoel
als ‘ding + emotie’ werd goed
begrepen en positief ontvangen.

Het waren niet mijn
eigen tafel en stoel
- ineens voelde het
alsof ik niet meer
thuis, maar in een
hotel woonde.
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KOM IN ACTIE
Naast het verder uitwerken en inzetten
van de campagne zijn er al een aantal hele
praktische onderwerpen waarop gelijk
actie genomen kan worden. Tijdens de
workshops zijn er verschillende suggesties
gedaan, bijvoorbeeld:

Sluit aan bij bestaande experimenten zoals
flatcoaches (zie experiment Rijswijk).
Maak gebruik van seniorenmakelaars voor
mensen met een verhuiswens.
Betrek huisartsen bij het onderwerp Langer
Zelfstandig Wonen
Sluit bij bestaande activiteiten aan.
Bijvoorbeeld het Alzheimer café
Stel meer woningen beschikbaar. Onderzoek
of hier mogelijkheden zijn voor samenwerking
met R.O.
Stimuleer eigen kracht van inwoners en zet in
op netwerkversterking
Schakel media in met vooral mens tot mens
verhalen

PRINT IS HOT
Practice what you preach; print is hot.
Vandaar dit eerste aanzetje in de vorm van
een magazine. Het grootste gedeelte van de
aanwezigen tijdens de informatiemarkt heeft
behoefte aan informatie op print. Digitale
communicatie wordt slecht gewaardeerd en
het vertrouwen in digitale communicatie is
ook laag. Facebook, of andere sociale media
worden niet gebruikt om informatie in te
winnen door de inwoners.
Meer traditionele media worden als
betrouwbaarder gewaardeerd. Men heeft
behoefte aan bijvoorbeeld de terugkeer van
de gemeentegids het Gemeente Informatie
Blad, of foldertjes. Een van de bezoekers van
de informatiemiddag schreef:

“Ik vond het erg fijn goed geregeld.
Veel informatie en gesprekken. Ik
was heel blij met deze infomarkt. Heel
belangrijk. Ik heb geen internet. En de
folders doe ik thuis in de klapper, voor
als ik het nodig heb dan weet ik waar ik
kan wezen”

Ideeën voor printmedia:
Elke maand een halve pagina in Het Krantje
met een persoonlijk verhaal + foto
‘Voel je Thuis’ magazine over Langer
Zelfstandig Wonen
Folderpakketje verspreiden bij alle partners
die iets met dit thema te maken hebben.
Gemeentegids/informatieblad

De kansen van fysieke
locaties

De suggestie van fysieke ‘informatiewinkels’ werd bij
de ondervraagden bijzonder enthousiast ontvangen.
Over het idee van informatiewinkels waren de
bezoekers buitengewoon positief. Voorwaarde
is wel dat de locaties vrij toegankelijk zijn
(zonder afspraak) en dat er daadwerkelijk
nuttige informatie beschikbaar is. Dus géén
verkoopverhalen. Een prettige “winkelervaring”
zou zeker meerwaarde hebben.
Een eventuele expositie met foto’s en verhalen
over het thuisgevoel werd gematigd enthousiast
ontvangen, maar was geen extra argument om
daarvoor naar de winkel te komen. Deze winkels
zouden bij voorkeur met vrijwilligers ingericht
kunnen worden. Enkele locatievoorstellen zijn:
het Sociaal Service Punt, Duivenvoorde en De
Plint (Woej).
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Borging
De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft met
de partners een Stuurgroep LZW gevormd. Met
enkele kernleden is vervolgens een Campagneteam gevormd.
Met RadarAdvies (en Ronde Vormen) zijn de eerste
stappen voor de bewustwordingscampagne gezet.
Met het campagneteam is besproken hoe zij het
proces en de samenwerking tot nu toe hebben
ervaren. De reacties van de campagneleden zijn
positief. De betrokkenheid is groot, evenals de bereidheid bij elkaar te komen en voor de campagne
in te zetten.
Het voortzetten van deze samenwerking wordt
door iedereen gedeeld. In de evaluatie is ook door
de wethouder geconstateerd dat de samenwerking tussen wonen, zorg, welzijn en devertegenwoordiging vanuit de doelgroep zeer effectief is.
Dat zo’n breed gezelschap samen om de tafel zit
en samenwerkt geeft een boost. Voor het vervolg is het van belang goede afspraken te maken
tussen taken en verantwoordelijkheden voor de
Stuurgroep en het Campagneteam.
Wij adviseren dat de Stuurgroep LZW eigenaar is
voor het vervolg. Binnen de stuurgroep kan vervolgens belegd worden wie, wat en wanneer gaat
doen. De financiële middelen worden gezamenlijk
opgebracht.

Hoewel de campagne tot nog toe overwegend
positief is ontvangen is het ook van belang ons te
realiseren dat we er nog niet zijn. Dit standpunt
werd uitgesproken tijdens de evaluatie van de
campagne, met name als het gaat om het bereiken
van verschillende doelgroepen is er nog een
wereld te winnen. De conclusie is dat de doelgroep
‘oudere ouderen’ tot nu toe goed bereikt is. In het
vervolg van de campagne de ‘jongere ouderen’,
gericht op preventieve acties, beter zien te bereiken. Tevens zijn inwoners met GGZ problematiek
en mensen met lichamelijke en/of geestelijke
beperking(en) onvoldoende bereikt tijdens de
campagne. De redenen hiervoor laten zich lastig
raden.
Er is gesuggereerd betreffende organisaties
en medewerkers nauwer te betrekken; meer
samenwerking met cliëntenraden en welzijn te
zoeken. Ervaringsdeskundigheid inzetten kan een
sleutelrol zijn. Ook is het specifiek ‘targetten’ van
deze doelgroepen, met bijbehorende afgestemde
communicatiemiddelen, een uitdaging voor het
vervolg.

Doel: continue aandacht voor
het onderwerp Langer Zelfstandig wonen
Communicatiemiddelen
(vaststellen met partners)
Jaarlijkse activiteiten
(inventariseren met partners)
Budget

HOE GAAN WE NU VERDER?
1. Informatievoorziening
en bewustwording
Omdat bewustwording een continue
proces is, is het van belang om gedurende
de aankomende twee jaar een structurele
stroom van communicatie rondom
bewustwording van langer zelfstandig
wonen te faciliteren. Hierbij kan gedacht
worden aan de volgende producten en
communicatie uitingen:

• Magazine ‘Voel je Thuis in
Leidschendam – Voorburg’. Het
magazine zal uitgebracht worden in
kwartaal 2 van 2018. Het openingswoord
van het magazine is aan de (nieuwe?)
wethouder en verder komen er
reportages met persoonlijke verhalen van
mensen die bijvoorbeeld al aanpassingen
in hun huis hebben gedaan. Ook zal er
in het magazine informatie komen te
staan over het aanbod in LeidschendamVoorburg, bijvoorbeeld op het gebied van
wonen en zorg. Verder een onderdeel
‘gadgets’, met daarin de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied van
domotica/technologie.

De eerste stappen in de bewustwording rondom het thema langer zelfstandig
wonen zijn de afgelopen maanden gezet. We adviseren voor het vervolg een
periode van twee jaar, van oktober 2017 tot oktober 2019 (kwartaal 4 van 2017
t/m kwartaal 3 van 2019).
Ons advies is om het vervolg tweeledig in te zetten:
1. op informatievoorziening en bewustwording,
2. op in actie komen.
Daarvoor stellen we het volgende plan voor.

Fasering vervolgstappen
Fase 1: Bewustwording

2017
Q3 Q4

Q1

2018
Q2 Q3

Q4

Q1

2019
Q2 Q3

Kick off bijeenkomst:
Bewustwordingscampagne
Magazine ‘Voel je Thuis’
Storytelling in Het Krantje
Abri’s met posters
Diverse beelduitingen
Inrichting fysieke informatielocaties

Fase 2: Kom in actie
Inzet maatjes
Wervingsplan maatjes
Werving maatjes
Training maatjes
Preventieve huisbezoeken
Ontwikkelen ‘Voel je thuis - check’
Webpagina voor aanmelden huisbezoek
Brief naar 70+ in gemeente voor aanmelding
preventief huisbezoek
Kick off bijeenkomst: Kom in actie!
Uitvoeren preventieve huisbezoeken
Evaluatie van huisbezoeken

• Storytelling in Het Krantje. Elk kwartaal
wordt er op de gemeentepagina van Het
Krantje aandacht besteed aan langer
zelfstandig wonen. Bijvoorbeeld aan de hand
van een persoonlijk verhaal of een interview
met aanbieders/wethouder/inwoners.
• Informatiepagina op websites van
gemeente en partners. Er komt een standaard
tekst en informatie voor op de webpagina’s
van gemeente en partners. Deze tekst bestaat
uit een introductie over het onderwerp en
verschillende mogelijkheden voor langer
zelfstandig wonen, ingedeeld in: Wonen, Zorg,
Welzijn en Domotica. De pagina’s linken naar
elkaar door (dus onder welzijn bijvoorbeeld
een link naar de pagina van Woej).

• Abri’s in bushokjes in de gemeente. Aan het
eind van kwartaal twee wordt er groot ingezet
op promotie van het thema langer zelfstandig
wonen. Dit aan de hand van verschillende
abri’s in bushokjes. Op deze abri’s komen de
bekende beelden van de campagne te staan,
maar ook een link naar de gemeentepagina
van Voel je Thuis. Begin kwartaal 3 zal de
Kickoff bijeenkomst plaatsvinden van ‘Voel je
thuis, kom in Actie!’ (zie deel twee).
Tot slot was er veel animo voor fysieke
informatielocaties. Deze kunnen op locatie,
bijvoorbeeld bij Duivenvoorde, worden
ingericht en bemand met vrijwilligers.
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2. ‘Voel je thuis, kom in actie’
Uit de eerste bijeenkomst ‘Voel je Thuis’ blijkt onder
andere dat persoonlijk contact sterk wordt gewaardeerd
door inwoners. Ons voorstel is om parallel aan deel 1, dus
informatievoorziening en bewustwording, fase 2 in te zetten.
Gericht op in actie komen. We stellen een uitgebreide
campagne voor, met als doel de inzet van vrijwillige huisbezoeken. Voorbeelden van soortgelijke initiatieven zijn
senioren makelaars of flatcoaches. Voor deze fase zetten
we vrijwillige ‘Voel je Thuis Maatjes’ in. Deze worden getraind
voor de inzet van preventieve huisbezoeken bij inwoners.
We hanteren daarvoor de hieronder uitgeschreven aanpak.
1. Opstellen actieplan maatjes
De eerst stap die gezet wordt is het opstellen van een actieplan voor de aanpak
van de inzet van ‘Voel je Thuis Maatjes’. Het actieplan bestaat onder uit:
• Profielbeschrijving van de maatjes;
• Wervingsplan voor maatjes;
• Trainingsmateriaal;
• Voel je thuis huistest. Dit is een test waarmee vrijwilligers samen met inwoners
een check kunnen doen in het huis van de inwoner. Daarbij wordt bijvoorbeeld
gekeken naar antisliplaag voor badkamertegels, rookmelders, trapleuningen,
deurbel, et cetera.
2. Werving van de maatjes
Nadat het actieplan gereed is, kunnen de maatjes geworven worden. Dit gebeurt
onder andere via Het Krantje, het netwerk van het campagneteam en Facebook.
3. Training maatjes, bestaande uit:
Nadat er een groep maatjes geworven is, wordt deze groep getraind. De training
bestaat uit verschillende onderdelen, te weten:
• Contactuele vaardigheden
• Werkwijze/procedure van huisbezoeken (afnemen ‘Voel je Thuis huistest’,
doorverwijzen naar Sociaal Service Punt, taalmaatje, et cetera)
• Informatie over woningaanpassingen, Wmo Beleid van de gemeente L-V
• Een informatiemap met het aanbod van organisaties binnen de gemeente
4. Promotie van ‘Voel je Thuis Huistest’
Parallel aan de werving en training van de ‘Voel je Thuis Maatjes’ zal ook de
promotie van de ‘Voel je Thuis huistest’ van start gaan. Hiervoor zetten we de
volgende acties uit:
• Brief aan 70+ in de gemeente met aanbod om samen met een Voel je Thuis
Maatje een huistest te doen
• Uitnodiging voor Bijeenkomst Voel je Thuis, Kom in Actie!

5. Bijeenkomst: Voel je Thuis, Kom in Actie! Bestaat uit:
De aftrap van de ‘Voel je Thuis Huistest’ vindt plaats middels een bijeenkomst.
Tijdens deze bijeenkomst borduren we voort op het succes dat behaald is in fase
1. De bijeenkomst bevat verschillende onderdelen, maar allen gericht op in actie
komen:
• Informatiemarkt met organisaties, instellingen, et cetera.
• Workshops gericht op in actie komen, denk aan thema’s als brandveiligheid,
inbraakveiligheid, voeding en beweging, duurzaamheid, introductie tot
valpreventie, financieel veilig ouder worden.
• Informatiestandje met informatie over ‘Voel je Thuis huistest’. Deze stand
wordt bemand door vrijwilligers die de preventieve huisbezoeken gaan
uitvoeren. Hier kunnen inwoners zich aanmelden voor een huistest.
• Verder: kaart van L-V waar bezoekers een sticker kunnen plakken op hun
woongebied, leeftijdsmeter waarop bezoekers stickertje kunnen plakken in
hun leeftijdscategorie.
6. Uitvoeren preventieve huisbezoeken door ‘Voel je Thuis Maatjes’
Vanaf kwartaal 3 in 2018 worden de preventieve huisbezoeken uitgevoerd.
Deze actie zal 9 maanden lopen. En bestaat uit:
• Een Maatje gaat langs bij inwoners die zich aangemeld hebben
• Samen voeren zij de Voel je Thuis Huistest uit. Op basis daarvan weet de
inwoners wat voor aanpassingen hij/zij kan doen. De Huistest wordt op
carbonpapier uitgevoerd, zodat de huistest in tweevoud beschikbaar is. De
inwoner krijgt een versie van de check en de vrijwilliger neem een vel mee.
• Na 3 weken belt het maatje de inwoners nog eens om het bezoek te evalueren
/ nazorg te leveren.
7. Evaluatie van preventieve huisbezoeken
Na 9 maanden wordt de aanpak van preventieve huisbezoeken geëvalueerd.
Dit gebeurt aan de hand van de ingevulde huischecks, een enquête die aan
inwoners wordt gestuurd en aan de hand van aan aantal interviews met
vrijwilligers en inwoners.
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Bedankt voor de
prettige samenwerking

Op naar de
volgende fase!
Ronde Vormen
visuele communicatie

