
DE TOEKOMST VAN  ONDERSTEUNING, 
WELZIJN EN ZORG VOOR OUDEREN

14% van de totale bevolking is in 
het jaar 2050 75 jaar of 
ouder. In 2019 was dit nog 8%.

De naoorlogse geboortegolf (1945 – 1955) zorgt tot 
2050 voor een heuse seniorenboom die een 
overweldigende omvang en invloed heeft.

SENIORENBOOM

De focus op zorg maakt plaats voor een focus op welbevinden en ondersteuning. Hierdoor komt het 
zelf van elke burger voorop te staan. De werking van collectieve voorzieningen volgt op grote 
afstand en bij hoge urgentie.

DE FOCUS OP 
WELBEVINDEN

wordt geflankeerd door 
een gezonde leefstijl:

Veel bewegen
Gezonde voeding

Niet roken
Zeer matig met alcohol

dat ZELF 
duidt op

Eigen verantwoordelijkheid

Het belang van
informele netwerken

Eigen invulling

ZELF

Er is een grote en groeiende behoefte aan 
geclusterde woonvormen voor ouderen in de 
nabijheid van voorzieningen, maar we moeten 
het voorlopig doen met een structureel tekort 
hieraan.

GECLUSTERDE
WOONVORMEN

PIRAMIDE VAN
ONDERSTEUNING

In de piramide van ondersteuning is het zaak 
om zo lang mogelijk onderin te blijven. Dat is 
voor jezelf het beste en voor de samenleving 
ook.

Een op de behoeften afgestemde   
  ruimtelijke ordening

Woningvoorraad

Toegankelijke 
basisvoorzieningen

 Aantrekkelijke 
sociaal-culturele voorzieningen

  Sociaaleconomische 
voorzieningen

Gemeenten zijn de meest aangewezen overheid voor 
integraal, inclusief en domeinoverschrijdend beleid dat 
voorziet in:

GEMEENTEN

TECHNOLOGISCHE 
VERNIEUWING dient 
de efficiëntie en effectiviteit 
en komt tot wasdom:

In vastgoed
Rondom de cliënt

In bedrijfsprocessen
Ten dienste van medewerkers

TECHNOLOGISCHE VERNIEUWING

INTERNET speelt een 
grote rol, maar dat stelt 
hoge eisen aan privacy en 
veiligheid.

Overheden en organisaties staan voor het realiseren van verstrekkende 
transities. Het radicale karakter van de geschetste beleids- en 
gedragskeuzes vergt:

TRANSITIES
Professionaliteit

Wendbaarheid
Vasthoudendheid

De uitdagingen zijn groot, bij overheden en organisaties, 
maar misschien wel het grootst in de samenleving. De 
opdracht is om gemeengoed te maken van een 
maatschappelijke cultuur die steunt op:

UITDAGINGEN
Zelfredzaamheid

Eigen verantwoordelijkheid

De noodzaak van preventie
De waarde van sociale netwerken

Door marktsegmentatie, die mede bepaald 
wordt door vermogens- en 
inkomensverschillen, zullen organisaties 
moeten inspelen op een enorme lappendeken 
van behoeften aan producten en diensten. 

MARKTSEGMENTATIE (LERENDE) NETWERKEN

De routes om dingen te bereiken zijn niet 
uitgestippeld en vragen om andere manieren 
van strategieformulering en organiseren, 
veelal vorm te geven in (lerende) netwerken. 
Alles is gericht op het realiseren van een 
regionaal sluitend steunend stelsel. 

Gemeenten en organisaties maken de radicale 
keus om samen op te trekken en de weg in te 
slaan van andere organisatievormen. Zij bundelen 
hun krachten en zetten in op differentiatie:

DIFFERENTIATIE
Kleinschalig en nabij waar nodig

Beschikbaar maken en houden van 
specialistische dienstverlening in de regio 


