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§ Rotterdam krijgt een dubbele vergrijzing
§ Tot 2035 neemt het aantal 65+-ers toe met

35%
§ In 2035 is 1 op de 5 huishoudens een 65+

huishouden
§ Grootste stijging bij 75+ (44%).
§ Stijging eenpersoonshuishoudens naar 2035

met 46%.

Rotterdam wordt oud(er)
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> 1 op 3 huishoudens = 65+
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§ Kwantitatieve en
kwalitatieve opgave



LANGER THUIS AKKOORD 2020-2025
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DOELEN &
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OPGAVEOPGAVE

Meer levensloopbestendig/
gelabelde woningen
Meer levensloopbestendig/
gelabelde woningen

Meer innovatieve
woon(zorg) concepten
Meer innovatieve
woon(zorg) concepten

Langer zelfstandig
wonen in de wijk
Langer zelfstandig
wonen in de wijk

Onder meer:
5 Ouderenhubs; integrale aanpak
wonen-welzijn-zorg
Verkenning: vervolg Who Dares:
§ Bloemhof- Hillesluis
§ Bospolder-Tussendijken

Onder meer:
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wonen-welzijn-zorg
Verkenning: vervolg Who Dares:
§ Bloemhof- Hillesluis
§ Bospolder-Tussendijken

Onder meer:
§ Woon(zorg)concepten w.o.

tussenvoorzieningen
§ Woongroepen en

wooncoöperaties
§ Thuisplusflat

Onder meer:
§ Woon(zorg)concepten w.o.

tussenvoorzieningen
§ Woongroepen en

wooncoöperaties
§ Thuisplusflat

Onder meer:
Nieuwbouw
Woning- en complexaanpassing

Onder meer:
Nieuwbouw
Woning- en complexaanpassing

COMMUNITY OF PRACTICECOMMUNITY OF PRACTICE

SPORENSPOREN



Wonen, welzijn, zorg in samenhang

- Scheiden wonen en zorg

- Zorg: 3 wetten, keuzevrijheid en

persoonsvolgende financiering

- Wonen: Inperking maatschappelijke

activiteiten corporatie

- Welzijn: alleen verantwoordelijkheid

gemeente ?

Langer thuis wonen

Meer alleenstaande ouderen

Minder mantelzorgers

Minder zorgpersoneel
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Ambitie kwantitatief
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• Sociale segment:
Een meerderheid van de sociale productie van 8.400 woningen
(nieuwbouw) is geschikt voor of gericht op ouderen.

• Middensegment:
Een aanzienlijk deel van de opgave van 12.600 woningen in het
middensegment (nieuwbouw) is voor ouderen.

• Hoger segment:
In hoger en topsegment aandacht voor woon(zorg)concepten voor
ouderen.
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Persona’s | Leefstijlenkleur

De mate van afhankelijkheid wordt bepaald door financiële
middelen, gezondheid en kennis. Iemand die onafhankelijk is
regelt zelf of met het netwerk, zonder hulp van de gemeente.

Mindset: hoe reactief of proactief gedraagt iemand zich
omtrent langer zelfstandig thuis wonen. Proactieve mensen
denken na over hun toekomst en gaan zelf op zoek naar
mogelijkheden. Reactieve mensen denken amper vooruit en
zien niet in hoe zij zelf in kunnen spelen op veranderingen.

1 2

1

2
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Persona’s | Wie zijn onze ouderen?
De verdeling van de Langer Thuis doelgroep gebaseerd op
behoeften rondom langer zelfstandig thuis wonen.
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Woon(zorg)concepten



Aanpak : Gebiedsanalyse
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Ouderenhubs + gebieden met
grootste opgaven

§ Bevolkingsontwikkeling
§ Voorzieningen in de wijk
§ Mobiliteit (OV)
§ 1e lijnszorg
§ Gezondheid
§ Verpleeghuizen
§ Woningvoorraad
§ Nieuwbouwplannen
§ Persona’s



Waar wonen Ouderen?
bron: Langer Thuis Atlas 2019

Mate van vergrijzing
bron: Langer Thuis Atlas 2019

Kralingen-Crooswijk



Legenda
Seniorencomplexen
1ste lijn zorg:
Huisarst
Fysio
Tandarst
Overige
Vraagwijzer

Winkelgebied

Metro

Huis van de wijk
Verpleeghuizen

Voorzieningen in de wijk
bron: socialekaartrotterdam.nl

Toelichting: Eerste lijn zorg is gelijkmatig verdeeld over het gebied.

Mobiliteit (OV)
bron: ret.nl

Kralingen-Crooswijk



Legenda

Ondernemende levensgenieter
& proactieve zoekers

Proactieve zoekers &meegaande
familiemensen

Meegaande familiemensen, honkvaste
zelfstandigen en afhankelijke hulpbehoevenden

Tot 60% minimaal 1 ster
woningen (corporatie)

Tot 40% minimaal 1 ster
woningen (corporatie)

Tot 25% minimaal 1 ster
woningen (corporatie)

Lelie
zorggroep

CVD

100-200
2* woningen nodig
momenteel tot 25%minimaal
1 ster woningen (corporatie)

500
2* woningen nodig
momenteel tot 25%minimaal
1 ster woningen (corporatie)

500
2* woningen nodig

momenteel tot 40%minimaal
1 ster woningen (corporatie)

200-300
2* woningen nodig
momenteel tot 25%minimaal
1 ster woningen (corporatie)

Opgave:

1)

2)

2 ster woningen t/m 2035 is
1500 woningen.

Te kort aan verpleeghuisbedden
in 2025 = 7. Te verwaarlozen.

De Esch
144 gelabelde seniorenwoningen
12% van de corporatie bezit

Kralingen-Oost
0 gelabelde seniorenwoningen
0% van de corporatie bezit

15% van de corporatie bezit

Aafie

Struisenburg
60 gelabelde seniorenwoningen
14% van de corporatie bezit

Middin
Rubroek
360 gelabelde seniorenwoningen
19% van de corporatie bezit

Nieuw Crooswijk
150 gelabelde seniorenwoningen
12% van de corporatie bezit

Oud Crooswijk
122 gelabelde seniorenwoningen
4% van de corporatie bezit

Aafie Kralingen-West
559 gelabeldeseniorenwoningen

Persona’s in de wijk
bron: grote omgevingstest 2018

Opgave kaart mbt 2 ster woningen en verpleeghuisbedden

bron: Langer Thuis atlas 2019

Kralingen-Crooswijk



Planvorming nieuwbouw t/m 2025
bron: Bopro

Corporatiebezit
bron: Bopro

Toelichting: In Crooswijk is Havensterder meer actief en in Kralingen Woonstad. Momen-
teel wonen er weinig ouderen in corporatiebezit (met de verwachting dat vergrijzing wel
gaat plaatsvinden).

Toelichting: In Kralingen-West zullen weinig ontwikkelingen plaatsvinden.

Kralingen-Crooswijk



Kralingen-Crooswijk

§ Kansen en opgaven



Actie agenda Langer Thuis Akkoord 2020-2021

Feb 2020- Dec2020

§ Kerncoalitie samengesteld
§ Actie Agenda opgesteld
§ 2 CoP georganiseerd
§ Gebiedsanalyses opgesteld
§ 7 december bestuurlijk

platform



Aanpak : Gebiedscoalities

§ Gebiedscoalities oude
stadswijken voor
sociale segment

§ Kralingen-Crooswijk,
Delfshaven, Overschie,
Centrum en Feijenoord

§ Midden en hoge
segment: concrete
locaties benoemen



In Prins Alexander, IJsselmonde,
Hoogvliet:
vWoonzorg concept: combinatie

van wonen/welzijn/zorg. Een
nieuwe vorm van financiering

Met als doel : verhogen kwaliteit
van leven ouderen met lichte
ondersteuningsvraag, efficiëntere
inzet zorg, voorkomen/uitstellen
zwaardere zorg

vVast team zorgverleners
vAanbod welzijnsactiviteiten

Aanpak : 6 pilots Thuisplusflats



Aanpak Ouderenhubs: een seniorvriendelijke
wijk

2217-12-2020

Prinsenland/Het Lage Land,

Hoogvliet, IJsselmonde, Kralingen

Crooswijk en Ommoord i.o.

Vanuit centrale plekken wonen

welzijn en zorg in samenhang

organiseren



Aanpak:

§ Subsidie scootmobielstallingen en collectieve
woningaanpassingen

§ Brandveiligheid
§ Seniorenmakelaar
§ Vitale woongemeenschapen
§ Plusroutes


