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Provincie en maatschappelijke organisaties samen aan de slag 
voor wonen/zorg senioren

Brabant heeft een nieuw provinciebestuur en een nieuw bestuursakkoord 
2020-2023: Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant. Een ambitieus 
plan voor een bestuursperiode waarvan al een jaar is verstreken.
Tien maatschappelijke organisaties zijn niettemin verheugd in het 
bestuursakkoord klip en klaar te lezen: "We gaan samenwerken met de 
opstellers van het sociaal-economisch manifest ‘Samen Doen – Samen 
Oplossen’ om de uitdagingen rondom wonen gezamenlijk op te pakken. 
We hebben hierbij ook specifiek aandacht voor de gevolgen van de 
vergrijzing voor de Brabantse woningmarkt. We onderzoeken de 
mogelijkheden om kleinschalige clusters van wonen en zorg – eventueel 
in combinatie met erfgoed – mogelijk te maken. We bekijken welke 
provinciale regelgeving remmend werkt op de realisatie van mantelzorg- 
en kangoeroewoningen en komen waar nodig en mogelijk tot 
aanpassingen." 

Demografische uitdaging
Onze provincie staat immers voor een grote demografische uitdaging:
Vergrijzing: tot 2040 groeit het aantal mensen van 65 jaar en ouder in 
Brabant richting 730.000 (27,5%) ten opzichte van 470.000 (19%) in 
2016. Dat is een verhoging van ruim 55%!
Dubbele vergrijzing: de hoogste leeftijdsgroepen, 75plus, groeien het 
sterkst. Het aantal ouderen met dementie groeit mee. Noord-Brabant 
telde in 2015 34.000 mensen met dementie en in 2030 naar verwachting 
61.000. Van hen woont 70% nu thuis en dat wordt 80%. Tegelijkertijd 
verandert ook de samenstelling van huishoudens. In 2050 bestaat 42% 
van de huishoudens uit alleenstaanden en vooral het aantal 
alleenstaanden van 75 jaar en ouder neemt sterk toe.
Ontgroening: het aantal inwoners tussen 20 en 65 jaar neemt af met 
7,5%. Het aantal inwoners jonger dan 20 jaar blijft nagenoeg stabiel.
Een gezamenlijke visie op een mogelijke aanpak van deze problematiek is 
nodig om een leefbare en vitale toekomst zeker te stellen.

Vergrijzing kent zijn eigen maatschappelijke consequenties
Innovatie en versnelling in woon-/zorgvoorzieningen voor ouderen is 
nodig omdat een gebrek daaraan tot veel meer gevolgen leidt dan alleen 
die voor ouderen zelf. Er is sprake van een ketenproblematiek waar onze 
hele samenleving de rekening van krijgt gepresenteerd in de vorm van:
 toenemend aantal thuiswonende ouderen mét dementie en/of 

(meerdere) chronische ziekten 
 toenemende eenzaamheid onder ouderen
 overbelasting van nu al ruim 850.000 mantelzorgers in Nederland
 stijgend ziekteverzuim onder mantelzorgende werknemers
 armoede onder mantelzorgers; een op de vijf mantelzorgers zit krap 

bij kas
 oneigenlijke inzet van hulpdiensten
 minder zorgpersoneel voor complexere hulpvragen
 overbelasting en uitval van zorgpersoneel
 verslechterend imago van de zorgsector
 daardoor een nog groter tekort aan zorgmedewerkers dan de nu al 

190.000 vacatures
 onvoldoende doorstroming op de woningmarkt door langer thuis 

wonende ouderen
 onevenredige materiële/immateriële belasting jongere generaties met 

zorg(kosten) ouderen

Samen doen – Samen oplossen
Voor ouderen in de eerste plaats, maar ook voor mantelzorgers, 
hulpdiensten, zorgpersoneel en jongeren dreigt een systeeminfarct. De 
coronacrisis, die vooral in onze provincie en vooral onder de oudere 
inwoners een enorme tol eist, heeft die dreiging onverwacht heel expliciet  



gemaakt. Kenmerkend voor een infarct is dat het niet verdwijnt door 
waarschuwingen te negeren en ook dat hulp vaak te laat komt. Maar we 
kunnen het oplossen door op alle niveaus – politiek, bestuurlijk en 
organisatorisch – gezamenlijk op te trekken en een verwachtingsvolle en 
hoopgevende toekomst te creëren. Het ontstaan van krachtdadige en 
zorgzame gemeenschappen zijn de uitkomst van deze beweging.

Tien maatschappelijk organisaties in onze provincie hebben in de aanloop 
naar de Provinciale Statenverkiezingen in 2019 met een manifest de hand 
uitgestoken naar alle politieke partijen om gezamenlijk te gaan werken 
aan de noodzakelijke oplossingen. De opstellers van het manifest zijn: 
KBO-Brabant, PVGE, PCOB, BRIZ, PGraad Zorgvernieuwing 
Psychogeriatrie, Zorggroep RCH Midden-Brabant BV, School voor Zorg & 
Welzijn ROC Tilburg, Netwerk Oudere Migranten Brabant, Koepel 
Zorgcoöperaties Zuid-Nederland en de Brabantse afdelingen van 
Alzheimer Nederland.
Gezamenlijk hebben deze organisaties zich ingezet om de majeure woon-
/zorgproblematiek op de provinciale en landelijke agenda te krijgen. En 
nu gaan ze samen met het nieuwe provinciebestuur van Noord-Brabant 
Doen. En Oplossen!

https://www.kbo-brabant.nl/wp-content/uploads/2019/02/Sociaal-
economisch-Manifest-Brabant.pdf

Voetnoot voor de redactie:

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met:
Wilma Schrover, directeur KBO-Brabant, wschrover@kbo-brabant.nl, 
(073) 64 440 66, 06 535 612 14.

https://www.kbo-brabant.nl/wp-content/uploads/2019/02/Sociaal-economisch-Manifest-Brabant.pdf
https://www.kbo-brabant.nl/wp-content/uploads/2019/02/Sociaal-economisch-Manifest-Brabant.pdf

