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Status van de Wmo-raad
De Wmo-raad heeft in 2014 gefungeerd als adviesorgaan voor het College van B&W van Enkhuizen.
De belangrijkste taak van de Wmo-raad was het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college
op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Op 27 juni 2007 is de Wmo-raad van de gemeente Enkhuizen officieel geïnstalleerd. De Wmo-raad
Enkhuizen werd ingesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van Enkhuizen ter voldoening
aan het vereiste in de artikelen 11 en 12 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning1. De relatie
tussen gemeentebestuur en Wmo-raad werd nader geregeld in de ‘Regeling WMO-raad gemeente
Enkhuizen 2009’ dd. 17 februari 2009. De zittingstermijn van de leden van de Wmo-raad is gesteld op
vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming. De WMO-raad Enkhuizen telde op 31 december
van het verslagjaar 8 actieve leden. De raad nam eind 2014 afscheid van Elly Dangermond die de
maximale zittingstermijn had bereikt.
De leden zijn primair maatschappelijk betrokken burgers, communicatief vaardige teamspelers die
goed kunnen relativeren.
Van alle leden van de raad wordt een actieve eigen inbreng verwacht omtrent alle onderwerpen die
op de agenda verschijnen, ook als die niet rechtstreeks betrekking hebben op een bepaalde belangengroep of de eigen expertise.
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Artikel 11 WMO

1.

Het college van burgemeester en wethouders betrekt de ingezetenen van de gemeente en in de gemeente een belang
hebbende natuurlijke en rechtspersonen bij de voorbereiding van het beleid betreffende maatschappelijke ondersteuning,
op de wijze voorzien in de krachtens artikel 150 van de Gemeentewet vastgestelde verordening.

2.

Het college van burgemeester en wethouders stelt ingezetenen van de gemeente en in de gemeente belang hebbende
natuurlijke en rechtspersonen vroegtijdig in de gelegenheid zelfstandig voorstellen voor het beleid inzake maatschappelijke
ondersteuning te doen.

3.

Het college van burgemeester en wethouders verschaft informatie die nodig is ter uitvoering van het bepaalde in het eerste
en tweede lid.

4.

Onverminderd het eerste lid vergewist het college van burgemeester en wethouders zich bij de voorbereiding van het beleid
tevens van de belangen en behoeften van ingezetenen die hun belangen en behoeften niet goed kenbaar kunnen maken.

Artikel 12 WMO
1.

Alvorens een voordracht tot vaststelling door de gemeenteraad te doen, vraagt het college van burgemeester en wethouders over het ontwerp-plan advies aan de gezamenlijke vertegenwoordigers van representatieve organisaties van de kant
van vragers op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.

2.

Het college van burgemeester en wethouders voegt bij de voordracht tot vaststelling door de gemeenteraad tevens een
motivering hoe het de belangen en behoeften van personen als bedoeld in artikel 11, tweede lid, heeft gewogen.
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Samenstelling van de Wmo-raad
Op 31 december 2014 telde de Wmo-raad 9 leden, te weten:
Joke Cusveller-Stols
Ali Deen-Ramkema
Arie van Geest
Dick Hage
Cees Krul

Anneke Lueks
Max van Ewijk
Ed van der Kruk
Benno Wuestink

Tijdens het verslagjaar vormden 3 leden samen met wethouder Marcel Olierook en mevr. Yolanda
Weijand de agendacommissie: voorzitter Dick Hage, secretaris mevr. Elly Dangermond en plaatsvervangend voorzitter/secretaris mevr. Joke Cusveller-Stols.
In de loop van het verslagjaar beëindigde mevrouw Elly Dangermond haar lidmaatschap van de raad
en werd de heer Max van Ewijk benoemd tot secretaris.
Activiteiten van de Wmo-raad
Het jaar 2014 is gestructureerd verlopen. De vergaderingen waren precies tussen de BOFS- en gemeenteraadsvergaderingen ingepland, zodat goed voeling kon worden gehouden met de actualiteit
aangaande de veranderingen in het Sociale Domein. De agendacommissie kwam steeds 2 weken
voor elke raadsvergadering bijeen. In het verslagjaar vergaderde de Wmo-raad 6 keer; in drie vergaderingen werd een actueel beleidsstuk met beleidsambtenaren van de gemeente gesproken, in één
vergadering werd van gedachten gewisseld o.l.v. een ervaringsdeskundige van Zorgbelang, één vergadering werd bezocht door wethouder Klaas Kok. In elke vergadering hebben we onder het kopje
‘Wmo-raad 2.0’ nagedacht over onze toegevoegde waarde en kwam de op handen zijnde ambtelijke
fusie van de drie SED-gemeenten ter sprake.
De raad bracht adviezen uit en stuurde brieven aan ambtenaren en colleges over:













Woonvisie 2014 ‘Balans in de stad: Samen zorgen voor kwaliteit’.
het Onderzoek ‘Kinderen in Enkhuizen in Armoede’
Klanttevredenheidsonderzoek i.h.a.
Klanttevredenheidsonderzoek 2013 & Wet maatschappelijke ondersteuning & Benchmark
2013
Notitie ‘Naar lokale uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet’
Reactie (aan de Centrumgemeente Hoorn) aangaande de Perceelbeschrijvingen AWBZ t.b.v.
de aanbesteding AWBZ - Wmo door de WF - 7
Reactie (aan de Centrumgemeente Hoorn) aangaande het beleidsplan voor WerkSaam
‘Westfriesland werkt!’
Advies t.a.v. voorgenomen bezuiniging op dubbele pagina in de DROM
Benchmark Wmo en klanttevredenheidsonderzoek "Kantelen in de praktijk"
Advies t.a.v. Concept verordening maatschappelijke ondersteuning
Advies t.a.v. Verordening Jeugdhulp gemeente Enkhuizen 2015
Reactie op het concept- Stedelijk Kompas 2015-2016 van de Centrumgemeente Hoorn

Op 10 februari en 31 oktober kwamen de voorzitters van de Wmo-raden van de 7 Westfriese gemeenten bijeen om te praten over de voortgang van de transities en zaken die in regionaal verband
aangepakt dienden te worden.
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De praktijk van het Wmo-raadswerk
















Na flink aandringen werden wij uiteindelijk als toehoorders welkom geheten op de Informatieavond over het Sociale Domein aan gemeenteraadsleden.
Na de verkiezingen hebben we mailinglijst van onze notulen bijgewerkt en alle gemeenteraadsleden attent gemaakt op onze website. Het tijdig publiceren van de agenda van de
Wmo-raadsvergadering in de DROM is in 2014 goed gelukt.
Formeel heeft de Wmo-raad niets te maken met Armoedebeleid, wel met jeugd. Daarom
bracht de Wmo-raad een ongevraagd advies uit aan B&W over het Onderzoek ”Kinderen in
Enkhuizen in Armoede” van de Kinderombudsman.
De gemeente is wettelijk verplicht om klanttevredenheidsonderzoeken te houden onder de
burgers van Enkhuizen en om de uitslag van die onderzoeken te publiceren. Op de site van
de gemeente zijn die onderzoeksresultaten niet of niet gemakkelijk toegankelijk. In diverse
besprekingen is er op aangedrongen om tot heldere publicatie over te gaan. Mede omdat bij
de op handen zijnde stelselwijzigingen in het Sociale Domein het monitoren van het effect
van de genomen beleidsmaatregelen zo belangrijk is (ook de Woonvisie wordt bijvoorbeeld
jaarlijks geëvalueerd op basis van een monitor). De Wmo-raad stuurde het college in maart
een brief over deze kwestie.
Met de beleidsambtenaren dhr. Dekker en mw. Slagter is in een besloten deel van de vergadering gesproken over de Woonvisie 2014. Toegezegd is dat de Wmo-raad betrokken wordt
bij beide proeftuinen die in het kader van de Woonvisie ingericht gaan worden, de projecten
starten begin 2015.
Maatwerk bieden is een prachtige gedachte. Maar je wilt als gemeente toch zoveel mogelijk
van het budget voor voorzieningen aan de direct betrokkenen ten goede laten komen door
de uitvoeringskosten laag te houden. Aangezien naar schatting 60% van de mensen met een
Wmo-voorziening in Enkhuizen onder de inkomensgrens van 120% van het minimumloon zit
is dat met de stelselwijziging een heel gepuzzel. We overlegden met beleidsambtenaar Ingrid Visser over verdere invulling van de notitie ‘Naar lokale uitvoering van de Wmo 2015
en de Jeugdwet’ m.n. w.b. invulling van de 120%-regel en Mantelzorg in Enkhuizen.
Als betrokken burger wil je goed kunnen volgen wat in de commissie BOFS en in de gemeenteraad besproken wordt. Gelukkig is in 2014 een enorme verbeterslag gemaakt in
Enkhuizen. Er worden weer notulen gemaakt, zodat we niet langer afhankelijk zijn van
geluidsopnames die nog al eens van slechte kwaliteit waren of totaal ontbraken. De antwoorden van ambtenaren op technische vragen van commissieleden op Agora zijn niet
openbaar waardoor discussies in de commissie vaak onbegrijpelijk zijn voor de publieke
tribune. In het kader van informatievoorziening dringt de Wmo-raad aan op tenminste
publicatie achteraf. Goed geïnformeerd kunnen adviseren lijkt ons immers het doel.
De verordeningen WMO & Jeugdhulp werden tot in detail besproken met de beleidsambtenaren Ingrid Visser en Ingrid Reus. De hoofdlijn was om in het overgangsjaar 2015 bevoegdheden - waar mogelijk - te delegeren aan het college. Wijzigingen kunnen immers
sneller doorgevoerd worden als de verantwoordelijkheid bij het college ligt i.p.v. bij de
gemeenteraad. In Enkhuizen is met name aandacht voor het risico op stapeling van eigen
bijdragen, de jaarlijkse waardering van de mantelzorger en voor de religieuze achtergrond van betrokkenen.
De Wmo-raad heeft in Enkhuizen officieel in principe niets te maken met werk en inkomen.
Maar steeds houden we ons nadrukkelijk wel bezig met de Participatiewet omdat in het Sociaal Domein de 4 transities één geheel vormen met over en weer heel veel raakvlakken.
Daarom hebben we opnieuw feedback gegeven op de wijze van inrichten van de nieuwe gemeenschappelijke werkorganisatie Werksaam.
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De Wmo-raad is van mening dat er wat de informatievoorziening (zie art.11, lid 3, WMO) bij
de overheid (lokaal en regionaal) een fundamentele verbeterslag noodzakelijk is. Te vaak
moet de informatie door ons zelfstandig bijeen gesprokkeld worden. Bijvoorbeeld over het
Stadsteam is in heel 2014 formeel niets medegedeeld. Ineens blijkt er een infographic op de
site van de gemeente te zijn gezet. In regionaal verband is de gang van zaken rond het Stedelijk Kompas een voorbeeld van hoe we het niet willen hebben. We blijven vooralsnog opereren vanuit een positieve grondhouding.
Eind 2014 was ons niet duidelijk of het Zorgloket in 2015 alleen Enkhuizen zou betreffen of
dat er een Zorgloket in SED-verband zou komen.
Zoals de nieuwe WMO-wet is opgesteld heeft deze Wmo-raad m.i.v. 2015 feitelijk geen bestaansrecht meer. Met het college is overeengekomen om in het 1e kwartaal van 2015 door
te gaan, in ieder geval tot een regionale adviesnota gereed is m.b.t. een profiel hoe een (regionale) Wmo-raad in de toekomst zou kunnen functioneren. Naar verluidt wordt gedacht in
de richting van een kerngroep per gemeente, bijgestaan door lokale werkgroepen. De Wmoraad en de Werkgroep Toegankelijkheid hebben vooralsnog een begroting voor 2015 ingediend conform die van 2014.
De Werkgroep Toegankelijkheid past in het thema ‘Drempels weg in Enkhuizen’ dat de gemeente al enige tijd hanteert. Zie de bijlage aan het eind van dit jaarverslag voor meer details over het werk van de werkgroep.
Op 8 januari 2015 werden de voorlopige onderzoeksresultaten rond de evaluatie van het project ‘Lekker blijven wonen’ besproken en werd besloten om de projectgroep te ontbinden.
Een overzicht van de bereikte resultaten vindt u in de 2e bijlage aan het eind van dit jaarverslag.
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Wie focuste in 2014 op welk prestatieveld?

Prestatievelden

Wmo-raadslid

1

Ed, Joke

Wijk

2

Jeugd & Opvoeding

Benno, Joke

3

Advies

Benno, Anneke

4

Vrijwilligers & Mantelzorg

Ed, Ali

5

Collectieve voorzieningen

Kees, Dick, Anneke

6

Individuele oplossingen

Kees

7

Opvang

Arie

8

Openbare geestelijke gezondheidszorg

Arie, Dick

9

Verslaving

Arie

Naar de situatie per 31-12-2014.
In 2015 komt de indeling naar prestatievelden te vervallen. In Enkhuizen worden 3 thema’s gehanteerd:
1. Opgroeien in Enkhuizen
2. Thuis in Enkhuizen
3. Drempels weg in Enkhuizen
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Continuïteit
Naam

Datum benoeming Einde 1e termijn

Einde 2e termijn

Joke Cusveller-Stols

2010

2014
herbenoemd

2018

Arie van
Geest

2007

2011
herbenoemd

2015

Dick Hage

2010

2014
herbenoemd

2018

Cees Krul

2007

2011
herbenoemd

2015

Anneke
Lueks

2010

2014
herbenoemd

2018

Benno
Weustink

2013

2017

2021

Ed van der
Kruk

2013

Max van
Ewijk

2013

2017

2021

Ali DeenRamkema

2013

2017

2021

Niet meer in Enkhuizen woonachtig

Enkhuizen, 20 februari 2015
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Bijlage 1.
Jaarverslag 2014
Status van Groep Toegankelijk Enkhuizen
Aanleiding:
In 2011 hebben de leden van de Wmo-raad op verzoek van het college van burgemeesters en wethouders aansluiting gezocht bij de Groep Toegankelijk West-Friesland Oost.
Aanleiding van dit verzoek komt voort uit het Wmo-beleid 2008-2012 “Enkhuizen op koers”: Prestatieveld 5:
 Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig
functioneren van mensen met een beperking of een chronische psychisch probleem en van
mensen met een psychosociaal probleem
In 2013 heeft Groep Toegankelijk Enkhuizen een eigen budget toegekend gekregen. Dit budget is
ondergebracht in het budget van de Wmo-raad.
Samenstelling van Groep Toegankelijk Enkhuizen:
Erik Baan;
Voorzitter a.i. / onderhoud website
Anneke Lueks;
Secretariaat / lid Wmo-raad
Kees Krul;
Lid / Wmo-raad
Maddie Körnmann;
Lid
Joke Kuijsten;
Lid
De leden zijn verantwoordelijk voor het in kaart brengen van knelpunten binnen een segment / wijk
op het gebied van bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid.
In 2014 hebben we van 2 leden afscheid genomen.
Werkdoelen:
a. Signaleren van knelpunten;
b. Advisering over toegankelijkheid
c. Inwoners informeren over toegankelijkheid
d. Verbeteringen met betrekking tot toegankelijkheid bevorderen
e. Evaluatie van het gevoerde beleid
De werkdoelen zijn geformuleerd in een werkplan en worden getoetst op:
1. Bereikbaarheid
2. Toegankelijkheid
3. Bruikbaarheid
Activiteiten van Groep Toegankelijk Enkhuizen:
In 2014 is de Groep Toegankelijk Enkhuizen 6x bijeengekomen, heeft 3x met de Gemeente overleg
gehad en is 3x bijeengekomen met de Gemeente en de heer F. Schuurman van BAT (Bouwadvies
Toegankelijkheid).
- April: Presentatie beleidsnota BenW Richtlijnen integrale toegankelijkheid openbare ruimte
- Mei: Adviesnota knelpunten c.q. aanbevelingen toegankelijk Stemlokalen
- 13 oktober 2014 kennismaking wethouder Kok
- Medio september tot november; in samenwerking met de heer F. Schuurman (BAT) het adviseren c.q. opstellen van; “richtlijn integrale toegankelijkheid openbare gebouwen’’ en de
daarbij behorende kwaliteitsniveaus. Overzicht knelpunten ten opzichte van ITS-criteria
m.b.t. De Bonte Veer de gymzaal, kleedruimtes en toegangswegen, Stadhuis en de openbare
begraafplaats.
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-

8 december aanbieden rapport: evaluatie & adviesnota ‘Toegankelijkheid stemlokalen gemeente Enkhuizen’ aan burgemeester Baas

Ambities 2015
1. Evaluatie beleidsnota BenW Richtlijnen integrale toegankelijkheid openbare ruimte
2. Verkeerssituatie Molenweg, ingang parkeerterrein AH, Postweg ( incl. zijkant Raamstraat)
Gezondheidscentrum is goed toegankelijk
3. Presentatie Toegankelijkheid in de praktijk: Een uitwerking van de Richtlijn ‘Toegankelijkheid
openbare ruimte’
4. Prioriteitsroute toegankelijkheid openbare ruimte is voorzien van bankjes
5. Presentatie beleidsnota B&W toegankelijk gemeentelijk gebouwen
6. Website www.enkhuizen.nl/toegankelijkheid gaat de lucht in
7. Actief meedenken en adviseren met plannen recreatieoord.
8. Werving voorzitter vanuit nieuw op te richten ‘kern Wmo-raad’
9. Werving leden Werkgroep Toegankelijkheid

22012015/AL
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Bijlage 2.
Pilot Lekker blijven wonen
Evaluatie januari 2015
Inleiding
Het merendeel van de 65plussers in Enkhuizen wil het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen. De
gemeente Enkhuizen heeft het langer zelfstandig wonen als hoofddoel geformuleerd in de notitie
seniorenbeleid 2011-2015. Mensen kunnen hun woning preventief aanpassen om dit doel te verwezenlijken. Te denken valt aan goede buitenverlichting, een verhoogde toiletpot, een tweede trapleuning, et cetera. Naar aanleiding hiervan hebben de Wmo-raad, het Seniorenplatform, het Seniorenoverleg Enkhuizen, Welwonen en de gemeente Enkhuizen in 2012 samen een plan van aanpak geschreven.
Uit het plan van aanpak is een bewustwordingscampagne voortgevloeid. Deze campagne is genaamd
“Lekker blijven wonen” en is in januari 2013 van start gegaan in de vorm van een pilot. Deze pilot had
een duur van 2 jaar. Inmiddels zijn we 2 jaar verder en ligt de evaluatie van de pilot “Lekker blijven
wonen” voor u.
In deze evaluatie leest u een korte terugblik over de afgelopen 2 jaar. Bij aanvang van de pilot is een
meting gedaan en in december 2014 is een 2e meting gedaan. Deze metingen worden ook omschreven. Vervolgens leest u de conclusie en aanbevelingen.
Een comfortabel thuis voor nu en straks
Een comfortabel thuis voor nu en straks. Dat was de boodschap van de bewustwordingscampagne
die is gehouden de afgelopen twee jaar. De campagne richtte zich op alle 60-75 jarigen in Enkhuizen.
De doelstelling:
Kennis: 75% van 60-75 jarigen is in januari 2015 bekend met de campagne ”Lekker blijven
wonen” en kent een aantal maatregelen die de zelfredzaamheid bevordert.
Houding: 20% van de 60-75 jarigen heeft in januari 2015 een of meerdere keren ‘lekkerblijvenwonen.nl’ bezocht, staat positief tegenover het nemen van maatregelen in de woning en
is van plan om in de nabije toekomst aanpassingen te doen.
Gedrag: 15% heeft in januari 2015 de online test gedaan op ‘lekkerblijvenwonen.nl’;
5% van de doelgroep heeft op dat moment daadwerkelijk de eigen woning
aangepast met kleine of grotere ingrepen.
Campagnebeschrijving
De campagne concentreerde zich in de communicatie op voorlichting aan de doelgroep.
We probeerden de doelgroep geïnteresseerd te krijgen, ze aan het denken te zetten en bewust te
maken van de mogelijkheden die er zijn om hun woning voor de toekomst comfortabel en veilig te
maken. We adviseerden over kleine en grotere ingrepen in de woning waar iedereen gemak van
heeft, ongeacht de leeftijd. De focus lag in volgorde letterlijk op comfort, gemak en veiligheid. Een
vrijwilligerscoördinator ondersteunde ouderen d.m.v. persoonlijke hulp en voorlichting en stuurde
andere vrijwilligers aan om dit ook te doen. Op kantoor van Welwonen en ook op andere locaties
konden vrijwilligers helpen met het invullen van de onlinetest.
De campagne haakte in 2e instantie aan bij het werk van welzijnswerkers. Zij letten tijdens huisbezoeken op de veiligheid en comfort van de woning. Ook adviseerden zij de bewoners over de woonsituatie.
We creërden draagvlak door te overleggen met de Wmo-raad en het Seniorenplatform (inmiddels
opgeheven), ouderenbonden PCOB en ANBO en met organisaties zoals Rode Kruis en de Zonne-
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bloem. Zij leverden vrijwilligers voor het project. We betrokken lokale ambassadeurs voor identificatie met de doelgroep en persoonlijk contact. Ambassadeurs kunnen andere mensen over de streep
trekken door het project een warm hart toe te dragen en het positief te promoten. Ook de interne
communicatie is van groot belang. Medewerkers met directe klantcontacten van de gemeente en
van Welwonen moeten op de hoogte zijn van het project, zodat ze een juiste verwijzing kunnen
doen. Zij werden daarom regelmatig op de hoogte gebracht.
De kracht van de communicatie is herhalen. Dat deden we met digitale banners op de websites van
de gemeente en Welwonen en door regelmatig nieuwsberichten en artikelen te verspreiden waarin
we de ambassadeurs aan het woord lieten. De communicatie moest als een inktvlek verlopen. Ieder
jaar zijn er immers weer andere en meer mensen gevoelig voor de informatie.
Het belangrijkste middel in deze campagne was de website “www.lekkerblijvenwonen.nl” waar
mensen informatie konden vinden en een test konden doen. Na het doen van de test volgt automatisch een advies op maat. Bij deze website hoort een folder. Op 13 februari 2013 is de campagne
tijdens een SOE middag officieel van start gegaan. Die middag werd door ruim 200 senioren bezocht.
Alle 60 tot 75-jarigen hebben een persoonlijke uitnodiging gehad en de folder ontvangen. De folder is
in de stad op verschillende locaties, zoals de bibliotheek, verspreid.
Voor de eerste helft van 2013 is voor 8 uur in de week een vrijwilligerscoördinator ingehuurd door
Welwonen en de gemeente Enkhuizen met als doel:
-vrijwilligers in te zetten bij het ondersteunen van het invullen van de test;
-vrijwilligers in te zetten bij het doen van klussen.
Vanaf de tweede helft van 2013 heeft de ouderenwerker van Welwonen deze taak overgenomen.
De vrijwilligers waren voor een groot deel bestaande vrijwilligers van bijvoorbeeld Helpende Handen,
de Zonnebloem en het Rode Kruis. Er was dus nauwe samenwerking met de vrijwilligersorganisaties
in Enkhuizen. Bij deze organisaties is draagvlak voor dit project gevonden.
Metingen
Voor de start van de pilot in januari 2013 is een nulmeting gedaan, Peiling 65plussers1. Deze nulmeting liet zien dat het merendeel van de 65-plussers in een eengezinswoning woonde (69%) of in een
appartement (24%). De rest was met name gehuisvest in een vrijstaande woning. Over het algemeen
vond men de huidige woning geschikt om de komende vijf jaar in te blijven wonen. Tien procent ervaarde dit niet zo. Zij verwachtten vooral problemen met het traplopen en wensten op termijn een
gelijkvloerse woning. Bijna een kwart van de 65-plussers had zelf al maatregelen genomen om langer
zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Een vergelijkbaar aandeel was dit nog van plan. Ruim een
kwart van de senioren was in januari 2013 bekend met de mogelijkheden om de eigen woning op te
plussen.
De tweede meting2 is recentelijk gedaan, 2 jaar na de start van de pilot “Lekker blijven wonen”. Over
het algemeen vindt men de huidige woning geschikt (met eventueel kleine aanpassingen) om tot op
hoge leeftijd te bewonen. Eén derde ervaart dit niet zo. Zij verwachten vooral problemen met het
traplopen en wensen op termijn een gelijkvloerse woning of een (trap)lift. Een meerderheid van de
65-plussers woont in een woning met aanpassingen. Van de 65-plussers zegt 54% in een huis met
aanpassingen te wonen, waarbij het in de meeste gevallen gaat om een drempelvrije woning. Ook
heeft een kwart beugels in de badkamer. Ten opzichte van begin 2013 hebben meer 65-plussers
aanpassingen in hun woning. Vooral het plaatsen van beugels in de badkamer en het drempelvrij
maken, gebeurt vaker.

1
2

Peiling 65 plussers gemeente Enkhuizen mei 2012 door IenO Research
Peiling 65-plussers gemeente Enkhuizen januari 2015 door IenO Research
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Een kwart van de senioren in Enkhuizen heeft behoefte aan informatie over het aanpassen van hun
woning. Naar persoonlijke ondersteuning c.q. hulp bij het aanpassen van hun woning is iets meer
vraag, hieraan heeft ongeveer 30% behoefte. Vier op de tien is vooral benieuwd waar men terecht
kan voor deze ondersteuning bij het aanpassen van de woning. De 65-plussers willen vooral via folders (60%) of via een website (50%) informatie hierover ontvangen. Een kwart heeft liever een huisbezoek.
Eén op de drie 65-plussers in Enkhuizen is bekend met het project “Lekker blijven wonen”. Hiervan is
21% alleen bekend met het project. Een kleine groep bezocht de website en waardeert deze gemiddeld met een 6,53.
Conclusie
Het doel van de pilot “Lekker blijven wonen” is grotendeels behaald. Een kwart van de 65 plussers
heeft aanpassingen gedaan om langer zelfstandig te blijven wonen (doel was 5%) en nog eens 25% is
dit van plan om in de nabije toekomst dit te gaan doen (doel was 20%). Het aantal mensen dat zich
bewust is dat de woning tijdig aangepast moet worden om er lang te kunnen blijven wonen is gestegen met ruim 60% ten opzichte van 2 jaar geleden.
De bekendheid met de mogelijkheden om de eigen woning aan te passen blijft ten opzichte van 2012
gelijk, namelijk 25%. Bij de start van de pilot werd als doel gesteld dat dit 75% zou zijn. Veel mensen
(50%) geven dan ook aan behoefte te hebben aan informatie en/of ondersteuning over het aanpassen van de woning. De bekendheid met de website www.lekkerblijvenwonen.nl (13%) is iets lager
dan als doel was gesteld (20%). Ook de bekendheid met de campagne (35%) is lager dan in het gestelde doel (75%). Verklaring hiervoor kan zijn dat 65 plussers via andere kanalen zich bewust zijn
geworden van het belang van het tijdig aanpassen van de woning. Andere verklaring kan zijn dat
inwoners van Enkhuizen zich minder bewust zijn van het feit dat er een campagne is gevoerd, maar
wel de informatie oppikken die middels de campagne wordt verstrekt.
Aanbevelingen
De Woonvisie Enkhuizen (2014) omschrijft de Proeftuin Verduurzamen bestaande woningen en leefomgeving. In deze proeftuin wordt samen met inwoners, marktpartijen en woonpartners een aanpak
ontwikkeld om gezamenlijk te investeren in de energiezuinigheid van woningen. Dit in combinatie
met aanpassingen die woningen beter geschikt maken voor senioren en andere doelgroepen met
een zorgvraag.
Aanbevelingen vanuit de pilot ‘Lekker blijven wonen’ voor de bovenstaande omschreven Proeftuin:
 Maak de 30% die zich nog niet bewust is van het belang van het tijdig aanpassen van de woning hier wel bewust van;
 Zorg dat meer dan de 25% van de 65 plussers ook daadwerkelijk de woning tijdig aanpast;
 Maak meer dan het huidige percentage van de senioren, 25%, bekend met de mogelijkheden
om de eigen woning op te plussen;
 Informeer de 25% van de senioren in Enkhuizen die behoefte heeft aan informatie over het
aanpassen van hun woning;
 Ondersteun de 65 plussers hierbij, 30% heeft hier behoefte aan;
 Informeer de senioren waar men terecht kan voor deze ondersteuning bij het aanpassen van
de woning;
 Bied de informatie over het aanpassen van de woning aan via folders, via de website
www.lekkerblijvenwonen.nl en via huisbezoeken;
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Slechts een klein deel van de respondenten heeft deze vraag ingevuld en de uitkomst moet dus met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.
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Maak de website www.lekkerblijvenwonen.nl beter bekend onder de 60 plussers in Enkhuizen
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