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Conclusies
Er zijn een vijftal conclusies te trekken als antwoord
op de hoofdvraag:

"Hoe kijken ouderen zelf naar hun woonvraag?"
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Niet alle
ouderen maken
plannen voor
hun toekomstige
woonvraag of
zorgbehoefte

Ouderen willen
zoveel mogelijk
zelfstandig
blijven wonen
De meeste ouderen wonen zelfstandig en
zijn gehecht aan hun sociale netwerk of
het dorp of de wijk waar ze in wonen. Het
zelfstandig wonen geeft ouderen vrijheid.
Ze geven dit niet zomaar op, tenzij het
echt niet anders kan.

Een aantal ouderen hebben hier wel al
over nagedacht en zijn bewust verhuisd
naar een levensloopbestendige woning of
hebben hun woning al aangepast.
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Er bestaan
verschillen
tussen de Friese
gemeenten

De rol van de
provincie wordt
gezien als
aanjager en
facilitator

De situatie van de oudere in een stedelijke
gemeente is anders dan de situatie van de
oudere op het platteland. De mobiliteit op
het platteland is minder en de
voorzieningen nemen af, de diversiteit in
de stadse gemeente is groter dan op het
platteland.

Voor de onderwerpen wonen, zorg en
mobiliteit voor ouderen kan de provincie
het provinciale overzicht bewaken en de
situatie van ouderen monitoren binnen de
provincie Fryslân.
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Er zit verschil tussen beleidsvoornemens
van gemeenten en behoeften van ouderen
Ouderen denken genuanceerder over verhuizen naar geschikte woningen dan de gemeente verwacht.
Daarnaast speelt leeftijd een minder grote rol in de verschillen tussen ouderen.
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Aanbevelingen
Er worden een vijftal aanbevelingen gegeven naar
aanleiding van de hoofdvraag:

"Hoe kijken ouderen zelf naar hun woonvraag?"
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Investeer in de
ouderen die
moeite hebben
zich voor te
bereiden op
veranderingen

Stimuleer het
gebruik van het
sociale netwerk
van ouderen op
het platteland
Benader de beleidsdomeinen wonen, zorg
en mobiliteit integraal en verstevig het
netwerk van provincie, gemeenten en
maatschappelijke organisaties.

Richt je op die groep ouderen die moeite
heeft zich voor te bereiden op
toekomstige veranderingen op het gebied
van wonen, zorg en mobiliteit.
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Kijk naar je
toekomstige rol
als provincie

Zet in op nieuwe
vormen van
(collectief)
wonen voor
ouderen

Gemeenten zien op het gebied van
wonen, zorg en mobiliteit een belangrijke
rol voor de provincie, vooral als aanjager,
facilitator en generalist.

Onderzoek en experimenteer met
nieuwere vormen van wonen. Zowel de
provincie als de gemeenten hebben hierin
een rol.
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Realiseer dat tussen beleid en behoefte
van ouderen verschil zit.
Ga regelmatig in gesprek met de oudere inwoners en maak daarbij gebruik van verschillende
informatiebronnen.
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