Informatiecampagne moet senioren in Goirle en Riel bewuster maken over de
gevolgen van de vergrijzing

Toekomstig wonen begint nu
KBO-Goirle en Seniorenbelangen Riel starten op donderdag 17 november
2022 een grote campagne om de senioren te informeren en bewust te
maken rondom de thema’s Wonen, Zorg en Welzijn. In de vorige editie
van Goirles Belang hebben we de doelstellingen en het programma
rondom de campagne “Toekomstig wonen begint nu” toegelicht. In dit
tweede artikel zetten we de feiten van de vergrijzing op een rij.

DE FEITEN OP EEN RIJ
Verdubbeling aantal senioren
De komende jaren verdubbelt het aantal senioren in Nederland, met name in
de leeftijdsgroep van 75 jaar en ouder; binnen nu en 10 jaar is 1 op de 8
Nederlanders 75 jaar of ouder, en in 2040 is dat 1 op de 5. Ook zijn er dan
ongeveer 3 keer zoveel 90+ers. Tegen die tijd is, als er niets verandert in alle
niet-stedelijke gebieden 30% van de inwoners 65 jaar of ouder!

Groei aantal inwoners.
In Noord Brabant wordt voorzien dat het aantal inwoners de komende 20 jaar
met 230.000 inwoners groeit. Belangrijker: 90% daarvan is 65 jaar of ouder,
zo’n 220.000 senioren. Kortom alleen in deze leeftijdsgroep komen er nog heel
veel mensen bij, alle andere leeftijdsgroepen blijven op het huidige niveau.
Merendeel woont zelfstandig.
Feit is dat ongeveer 92% van alle 75+ ers gewoon zelfstandig woont, zo’n
85% van de senioren wil ook liever niet verhuizen. Echter de helft van de
woningen is nu nog niet geschikt om er veilig en goed oud te worden.
Afhankelijk van zorg.
60% Van alle mensen die 85 jaar of ouder is, is wel afhankelijk van zorg. De
gezondheid is dan ook de belangrijkste reden voor ouderen om te willen
verhuizen.
Tekort aan woningen.
In Nederland is nu al een jaarlijks tekort van 80.000 geschikte woningen voor
senioren, zeker in landelijk gebied.
Geschikte woningen.
In Noord Brabant zouden er tot 2030 minstens 12.000 woningen per jaar bij
moeten komen, verreweg het meeste is al nodig om voldoende geschikte
woningen voor senioren te hebben
Dementie.
Naast een verdubbeling van het aantal 75+ers wordt er tegelijkertijd ook een
verdubbeling van het aantal mensen met dementie voorzien.
Tekort aan verpleeghuisplaatsen.
Er is nu echter al een tekort van 15.000 verpleeghuisplaatsen; men woont nog
maximaal 7 tot 8 maanden in een verpleeghuis, daarvoor met veel
mantelzorg thuis. Een uitbreiding van het aantal verpleeghuisplaatsen mag
niet worden verwacht; niet alleen vanwege de kosten maar vooral vanwege
het tekort aan personeel.
Beroepskrachten in zorg.
Nu werken 1 op de 7 beroepskrachten in de zorg; om in de toekomst aan de
zorgvraag te voldoen zou 1 op de 3 tot 4 beroepskrachten in de zorg moeten
werken. En dat terwijl er steeds minder jongeren bijkomen, en er dus niet
meer maar steeds minder mensen in de zorg kunnen werken.

Tekort aan zorgmedewerkers.
Nu is er al een tekort aan zorgmedewerkers maar de verwachting is dat dit in
2031 in Noord-Brabant is opgelopen naar een tekort van bijna 27.000
zorgmedewerkers.
Verhouding werkend/niet-werkend.
Was de verhouding werkend/niet-werkend in 2015 nog 2:1, in 2040 is dat 1:1
geworden. Ziedaar de oorzaak voor de grote tekorten op de arbeidsmarkt, niet
alleen in Nederland maar in geheel West-Europa.
Tot slot.
In de toekomst is al met al behoefte aan 70% meer mantelzorgers, de realiteit
is dat we blij mogen zijn als er maximaal 7% meer bijkomen dan er nu zijn.
Bovengenoemde feiten bevestigen dat het urgent is om na te denken over uw
toekomstig wonen.

Uitnodiging
Donderdagmiddag 17 november om 14.00 uur start de KBO campagne
‘Toekomstig wonen begint nu’ in de kapel van Cultureel Centrum Jan van
Besouw.
Voor wie?
Deze bijeenkomst is voor alle senioren in de gemeente Goirle. Waarbij we
benadrukken dat ook de jongere senioren (50+) en mantelzorgers van harte
welkom zijn. De toegang is gratis en u kunt zich opgeven door bij voorkeur een
mail te sturen naar chrisbrockkbo@gmail.com of eventueel te bellen naar
06-81558128.
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