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1. Inleiding en achtergrond
In dit campagneplan wordt plan en inhoud gegeven aan de campagne ‘Mijn huis op maat in
Friesland’, een campagne die senioren ondersteunt bij het langer prettig en veilig thuis wonen.
De basis voor de campagne is gelegd in het stuk ´Noflik Thús, Ideeën voor publieksvoorlichting en
bewustwordingscampagne gericht op langer thuis wonen (versie 0.7 d.d. juni 2014. Zie bijlage I).
Daarin leest u onder meer over de doelstellingen van de campagne en de doelgroepen in Fryslân.
Voortraject
Het door GEEF genomen initiatief tot een bewustwordingscampagne heeft al een lange weg
afgelegd. In 2014 zijn niet alleen de GEEF-participanten, en dan met name de gemeenten,
geraadpleegd en betrokken geraakt. Ook is gepoogd om de Provinsje Fryslân en De Friesland
Zorgverzekeraar voor een actieve rol te interesseren. De laatsten hebben in aanzet gekozen voor een
passief sponsorship. De Friesland Zorgverzekeraar ondersteunt het initiatief indirect door via hun
website te verwijzen naar de Huistest. De Provinsje is onder meer bereid om aandacht aan de
campagne te besteden via de provinciepagina van de Leeuwarder Courant.
In het voortraject heeft GEEF ook afstemming gezocht met haar Groningse samenwerkingspartner
het Zorg Innovatie Forum. Het ZIF wil graag in Groningen en Drenthe een vergelijkbare
bewustwordingscampagne organiseren. Daarmee strekt de bewustwordingscampagne zich uit over
geheel Noord Nederland. Ook heeft GEEF gesproken met initiatiefnemers van de campagne ‘Lang
zult u wonen’ die in de provincie Overijssel is georganiseerd en met Generatiethuis die al enige jaren
ervaring hebben met de Huistest. We kunnen leren van hun ervaringen en van de betrokkenheid die
zij wisten te realiseren bij leveranciers van hulpmiddelen en voorzieningen die het langer thuis
wonen mogelijk maken. Na onderzoek van diverse initiatieven heeft GEEF er voor gekozen om als
uitvoerder van deze bewustwordingscampagne Generatiethuis als partner in de arm te nemen. Een
aantal Friese gemeenten maakt al gebruik van de Huistest. Zie bijlage II voor een artikel met daarin
het gedachtegoed van Generatiethuis. Dit sluit aan bij de visie van GEEF.
Start met vier gemeenten
Naar voorbeeld van enkele provincies en gemeenten elders in Nederland is bij de drie GEEFgemeenten, Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Smallingerland, en recentelijk ook De Friese Meren, de
noodzaak onderkend om ook bij hen een bewustwordingscampagne te realiseren gericht op oudere
inwoners, die daarmee in staat worden gesteld om te anticiperen op hun woonwensen en –
behoeften in de toekomst. Deze inwoners zijn misschien nu nog gezond en maken geen gebruik van
professionele zorgondersteuning. Echter, preventief handelen is wenselijk. Voorzieningen gericht op
gemak en comfort, op veiligheid en op voorkomen van gezondheidsproblemen kunnen burgers zelf
organiseren mits ze weten wat ze nodig hebben en waar ze het kunnen krijgen.
De GEEF-gemeenten hebben gekozen voor uitwerking en implementatie van de campagne specifiek
voor hun gemeente. GEEF is de globale inhoud en aanpak van de campagne met de wethouders van
de gemeenten overeen gekomen. Vanuit de wethouders is bij GEEF nadrukkelijk het verzoek
neergelegd om dit project in eerste instantie voor en juist ook samen met de betreffende gemeenten
vorm te geven. Gesteld, dat andere gemeenten ook geïnteresseerd raken, dan kunnen zij op nader te
bepalen gronden participeren. Wel is benadrukt dat met name het collectief voordelen biedt en dat
een brede, liefst provinciale, aanpak een toegevoegde waarde heeft.
Communicatie 3 D’s
GEEF heeft de opdracht gekregen om een campagneplan op te stellen voor de campagne. Dat stuk
heeft u nu in handen. Generatiethuis maakt op basis hiervan een blauwdruk voor een
communicatieplan, dat vervolgens door gemeenten verder kan worden uitgewerkt. Uitgangspunt is
dat er in elke gemeente aansluiting wordt gerealiseerd met bestaande en voorgenomen
communicatieplannen die de gemeenten hebben opgesteld rond de drie decentralisaties. Hiervoor
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heeft GEEF onder meer gesprekken gevoerd met medewerkers van de afdeling communicatie van de
gemeenten. De uitwerking daarvan staat in hierna volgende hoofdstukken. Aangezien Gemeente De
Friese Meren pas recentelijk is aangesloten is nog niet met haar afdeling communicatie gesproken.

2. Visie en uitgangspunten
Het is nodig om bewustwording te creëren bij inwoners van Friesland, professionals en bedrijfsleven
met betrekking tot de mogelijkheden en onmogelijkheden van de huidige woning om daar te kunnen
blijven wonen. Met het juiste advies en de juiste producten of diensten kunnen burgers hetzij
aanpassingen in en aan hun woning doen waardoor zij daar langer prettig en veilig kunnen blijven
wonen, hetzij besluiten om naar een andere passende woning te verhuizen. Door burgers van goede
informatie te voorzien en hen aan te zetten tot actie zal hun zelfredzaamheid en eigen regie worden
vergroot. De beoogde doelgroep bestaat momenteel uit zo’n 115.000 mensen en groeit in 2020 naar
zo’n 170.000 mensen.
Momenten waarop het geven van voorlichting en advies op dit terrein aan de orde komt zijn
bijvoorbeeld een verbouwing of het opknappen van de woning, het aanleggen van
infrastructuur/wifinetwerk en het realiseren van energiebesparende maatregelen. Op deze
momenten hebben bewoners veelal contact met diverse bedrijven die hen op de mogelijkheden
kunnen wijzen om hun woning ook aan te passen. De insteek is dan vooral comfort, duurzaamheid en
technische verbetering. De Gemeente Súdwest-Fryslân is momenteel bezig met een project rond
energiebesparing en richt zich op de doelgroep ‘empty-nesters’, hiermee kan aansluiting worden
gezocht. Een ander moment is die van een zogenaamd life event zoals ziekenhuisopname, ziekte of
overlijden van een partner. Op die momenten kunnen professionals vanuit zorg of welzijn hun
cliënten wijzen op de mogelijkheden. Insteek is dan vooral veiligheid en comfort. Vallen,
bijvoorbeeld, is een grote oorzaak voor het moeten inroepen van zorg, en vallen komt jaarlijks
gemiddeld bij 30% van de 65+ers voor. Met de juiste aanpassingen in huis kan het aantal
valincidenten flink omlaag en daarmee de bijbehorende maatschappelijke kosten.

3. Aanpak campagne
Er worden steeds meer mensen oud in een eengezinswoning. Of die woning ook geschikt is om oud
in te worden, is vaak niet bekend. Veel mensen redeneren dat ze altijd nog kunnen verhuizen of
maatregelen kunnen nemen als de nood aan de man komt. “Als ik de trap niet meer op kan komen,
dan komt er wel een traplift.” Dat beeld willen we doorbreken omdat we willen dat mensen eerder
gaan nadenken over hoe ze wonen en dat ze er niet automatisch van uitgaan dat dergelijke
aanpassingen wel worden vergoed. Met de bewustwordingscampagne beoogt GEEF een omvangrijke
verandering in kennis, houding en gedrag bij inwoners in de Friese gemeenten te realiseren.
Doelstellingen
Doelstellingen van de campagne zijn:
- creëren van bewustwording bij burgers rond langer thuis wonen;
- stimuleren van het doen van woningaanpassingen of gebruik van woontechniek om langer
veilig en prettig thuis te wonen;
- creëren van bewustwording bij het bedrijfsleven over hun rol, denk daarbij aan bouw-,
installatie- en doe-het-zelfsectoren;
- creëren van bewustwording bij professionals bij provincie, gemeenten, zorgorganisaties en
woningcorporaties.
Door bewustwording te creëren bij burgers en hen te informeren over wat zij kunnen doen om
langer thuis te blijven wonen wordt hun zelfredzaamheid en eigen regie vergroot.
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Doelgroep
De doelgroep bestaat uit inwoners van de gemeenten voor wie wij dit campagneplan hebben
opgesteld. Het gaat zowel om huurders van woningen als om woningeigenaren. Binnen die
doelgroep richt de campagne zich specifiek op:
- Jonge ouderen / ‘empty nesters’: zij zijn bezig om zich te beraden op hun toekomst in deze of in
een andere woning en hebben vaak kwetsbare ouders.
- Kwetsbare ouderen: hieronder verstaan we ouderen die bijvoorbeeld een verhoogd valrisico
hebben en die door de veranderde indicatiestelling niet meer snel in het verzorgingshuis worden
opgenomen.
Boodschap
- Jonge ouderen / empty nesters: “Zijn de kinderen de deur uit en denkt u na over uw toekomst in
deze woning? Gaat u verbouwen of uw woning opknappen, wilt u energie besparen of uw wifinetwerk verbeteren? Combineer deze verbeteringen aan uw woning met slimme (technische)
oplossingen, zodat u woning duurzaam is en u hier tot in lengte van dagen kunt blijven wonen.”
De insteek is vooral comfort, duurzaamheid en technische verbetering.
- Kwetsbare ouderen: “De meeste mensen zullen wanneer ze ouder worden gewoon blijven wonen in
hun huidige woning. Door veranderde regelgeving bestaat het verzorgingshuis eigenlijk niet meer.
Daarmee is iedereen verantwoordelijk geworden voor de veiligheid in zijn woning. De Huistest
informeert u over slimme, (vaak) kleine en praktische oplossingen waarmee u uw woning kunt
verbeteren. Maar ook grotere aanpassingen komen aan bod. U kunt de Huistest kosteloos doen en
krijgt een persoonlijk woonadvies met daarin de door u gekozen oplossingen voor de verbeterpunten
van uw woning. Het woonadvies geeft ook een indicatie van de kosten van de gekozen
woningaanpassingen. U kunt de test via internet meteen zelf doen via www.huistest.nl of u vraagt
een vrijwillige woonadviseur om langs te komen.”
De volgende zaken moeten in woningen van kwetsbare ouderen in ieder geval in orde zijn:
- goede verlichting bij voor- en achterdeur;
- thermostaatkraan in de badkamer;
- veilige trap met tweede trapleuning en verlichting;
- beugels bij grotere op- en afstapjes;
- vlakke toegang;
- rookmelders op elke verdieping en koolmonoxidemelder waar nodig;
- waar mogelijk een toilet op de slaapverdieping (of alternatief).
Het blijkt in de praktijk moeilijk te zijn om de groep oudere ouderen in beweging te krijgen. Het is
dan ook goed wanneer gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties de ouderen steeds wijzen
op de maatregelen en dat zij het liefst in samenwerking met ondernemers deze ouderen ontzorgen
en omringen met concrete ondersteuning. Voor huurders van woningen geldt dat zij bij hun
verhuurder kunnen informeren naar de mogelijkheden tot woningaanpassingen die de verhuurder
biedt. Daarnaast kunnen huurders zelf ook woningaanpassingen aanbrengen. In sommige gevallen
dient de verhuurder daar toestemming voor te geven.
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‘Mijn huis op maat’
De naam van de bewustwordingscampagne is ‘Mijn huis op maat in Friesland’. Insteek is om vanuit
de gemeenten gedurende een periode van vier jaar aan de slag te gaan met het thema langer thuis
wonen in Friesland. Inhoudelijk richt de campagne zich in eerste instantie op het implementeren van
de Huistest (het instrument aan de hand waarvan mensen hun woning kunnen beoordelen op
wooncomfort en veiligheid), de bijbehorende folderlijnen en trainingen van vrijwilligers en
professionals in de gemeenten. Zie voor een voorbeeld van campagnemateriaal het productenboek
dat als aparte bijlage bij dit stuk wordt gevoegd. Het creëren van bewustwording staat bovenaan, de
Huistest en communicatiemateriaal zijn duidelijk middelen en geen doelen.
Bij alle activiteiten geldt dat we uitgaan van het intensief laten aanhaken van het lokale bedrijfsleven.
De campagne biedt mogelijkheden voor maatwerk per gemeente. Zo kan een gemeente bijvoorbeeld
besluiten een lokale markt te organiseren. Door de campagne voor en door meer partijen uit te
voeren kunnen we de boodschap uniform maken en zal het effect groter zijn.
Wat maakt deze campagne kansrijk?
- De campagne is gericht op het creëren van bewustwording bij jongere ouderen (50+).
- De campagne is gericht op het creëren van bewustwording en het bieden van ondersteuning
door professionals en vrijwilligers bij oudere ouderen.
- In de campagne wordt gewerkt met zowel professionals als vrijwilligers.
- In de campagne wordt gebruik gemaakt van ambassadeurs (gebruikers).
- De campagne wordt uitgevoerd in samenwerking met en vanuit de gemeente.
- Er vindt een generieke basiscommunicatie plaats in alle gemeenten.
- Er vindt een koppeling plaats met woningcorporaties, thuiszorgorganisaties en het
bedrijfsleven.

4. Rol & taakverdeling
GEEF heeft een initiërende en aanjagende rol en zal zich naar mate het project verder in de
uitvoering gaat steeds meer terugtrekken en het stokje overgeven aan Generatiethuis. Hieronder een
overzicht van de rol en taken van GEEF, Generatiethuis en de gemeenten tijdens de periode van de
bewustwordingscampagne. Zie ook bijlage III voor een organogram voor deze campagne.
Taken GEEF:
- aanjagen van de bewustwordingscampagne en opzetten samenwerking;
- monitoren van de samenwerking;
- evalueren van de resultaten van de campagne;
- verbinding leggen met de andere projecten van GEEF zoals het onderzoeken van de
belangstelling van bewoners voor woontechniek en de implementatie van diverse
eHealthkoffers bij zorgorganisaties en gemeenten;
- creëren van synergie met kennis en projectresultaten binnen het GEEF-netwerk om tot een
krachtiger campagne te komen;
- binnen haar participanten kennis en informatie delen over deze campagne en nog niet
betrokken participanten aansporen om mee te doen;
- uitwisselen van kennis en ervaringen tijdens GEEF-activiteiten zoals
participantenbijeenkomsten, het periodieke GEEF-seminar en via de reguliere GEEFcommunicatiemiddelen zoals website en nieuwsbrieven;
Taken Generatiethuis:
- verzorgen van het basis campagnemateriaal met uniforme huisstijl;
- op verzoek van de gemeente aanpassen van het basismateriaal voor de gemeente;
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-

onderhouden van de website en andere sociale media;
gemeenten faciliteren met materiaal en (digitale) middelen en inzet sociale media bij de
uitvoering van de campagneactiviteiten;
leveren van een blauwdruk voor het Mijn Huis op Maat communicatieplan;
verzorgen van een jaarlijkse training voor gemeenten;
continu updaten van kennis en informatie rond het thema;
het in overleg met gemeenten benaderen van ondernemers om te participeren in de
campagne;
benaderen van derden, niet-GEEF participanten, om te participeren in de campagne;
inschakeling van haar landelijke netwerk om te participeren en kennis te delen.

Taken gemeenten:
- integreren van de bewustwordingscampagne in de communicatieactiviteiten en –middelen
die vanuit de drie decentralisaties worden ontwikkeld;
- communiceren over de bewustwordingscampagne via alle relevante vanuit de gemeente
lopende trajecten en contacten;
- opdracht geven aan Generatiethuis om het communicatiemateriaal aan te passen aan de
gemeente;
- uitvoeren van de campagne activiteiten in samenwerking met regioteams;
- inzetten van medewerkers en/of vrijwilligers voor gesprekken met burgers;
- monitoren van effecten van de campagne;
- uitvoeren van 0- en 1-metingen voor het resultaat van de campagne.
- op maat maken van de blauwdruk communicatiemateriaal van Generatiethuis voor de
gemeente.

5. Plan van aanpak gemeenten
De gemeente is trekker en initiatiefnemer voor haar lokale campagne. De GEEF-gemeenten starten
gezamenlijk met het collectieve deel van de campagne. De individuele gemeente kan daarbij
aanvullende keuzes maken. Er is een diversiteit aan middelen beschikbaar waaruit de gemeente kan
kiezen bij de inrichting van een eigen campagne. De campagne richt zich op zowel de jongere oudere
als de oudere oudere. De jongere oudere zal vooral worden ondersteund door informatie en de
oudere oudere kan worden ondersteund door professionals en vrijwilligers.
Het is wenselijk om bij de aanvang van de campagne woningcorporaties te polsen over hun
eventuele betrokkenheid. GEEF informeert haar participanten in het werkgebied van de GEEFgemeenten over deze campagne. Het is mogelijk dat corporaties en zorgorganisaties, net als de
gemeente, participeren of deelnemen als leverancier. Ook niet GEEF-participanten kunnen
deelnemen. Zij zullen door de betreffende gemeente zelf worden benaderd.
5.1 Middelen / instrumenten
Welke campagnemiddelen heeft een gemeente ter beschikking en zitten in het basispakket?
• Inzet van (digitale) middelen en p.r.-activiteiten zoals folders en voorlichtingsbijeenkomsten om
bewustwording op gang te brengen
• Inzet van middelen en p.r.-activiteiten zoals folders en trainingen om professionals te
ondersteunen en bij te scholen
• Inzet van middelen en p.r.-activiteiten zoals folder en voorlichtingsbijeenkomsten om
bewustwording bij ondernemers op gang te brengen
• Training van vrijwilligers om huisbezoeken af te leggen
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• De Huistest: de test waarmee mensen zelf kunnen checken welke maatregelen zij kunnen nemen
en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Met de Huistest kunnen mensen een rapport opvragen over
te verbeteren punten in hun eigen woning. Tevens genereert de applicatie een papieren vragenlijst
waar de vrijwilligers mee op pad kunnen. Zodra uw gemeente met de Huistest aan de slag wil, kunt u
toegang krijgen tot het CMS (de achterkant van het systeem). Hier worden de adresgegevens en het
logo van uw gemeente toegevoegd. Hiervoor ontvangt u inloggegevens. U kunt de tekst in het
rapport zelf verder op maat maken en een begeleidende brief formuleren. U moet binnen uw
gemeente iemand selecteren die de woningtesten uitprint en verstuurt aan de indieners. Deze
medewerker ontvangt dan de inloggegevens.
Welke middelen kan een gemeente laten ontwikkelen door GEEF en Generatiethuis en zitten niet in
het basispakket?
• Domotica wand
• Ehealthkoffers
• Toneelstuk ‘Beppe mut fut’.
Welke aanvullende campagnemiddelen kan een gemeente zelf inzetten?
• Het inrichten van een vraagbaak waar mensen terecht kunnen met vragen over
woningaanpassingen
• Aangevuld met een soepeler beleid van aan- en bijbouwen om een zorgvraag op te kunnen vangen
• Een financiële prikkel (subsidie) om mensen sneller aan te zetten tot concrete maatregelen
• Begeleiding van senioren door opgeleide vrijwilligers om maatregelen uit te voeren
• Begeleiding door lokale corporaties
• Het bieden van begeleiding bij verhuizing
• Het verstrekken van informatie over goed toegankelijke of aanpasbare woningen als mensen willen
verhuizen (databank van geschikte woningen)
• Verstrekken van bouwtechnisch advies of financiële achtergrondinformatie.
5.2 Uitgangspunten en keuzes
Hieronder puntsgewijs een aantal keuzes die de gemeente kan maken en die voor deze campagne
gedeeltelijk al zijn gemaakt.
1. Vaststelling doel van de lokale campagne; het gaat in deze campagne om bewustwording.
Aanvullend kan een gemeente nog extra doelen benoemen, bijv. wilt u een bepaald verhuisgedrag op
gang brengen of wilt u vooral meer geschikte/aangepaste woningen?
2. Vaststelling reikwijdte van de campagne. Uitgangspunt is de gehele gemeente. Er kan een keuze
worden gemaakt om de campagne slechts uit te rollen in een deel van uw gemeente.
3. Vaststelling doelgroep van de campagne; we richten ons in deze campagne op zowel de jongere
oudere als de oudere oudere. Ervaring leert dat de jongere doelgroep anders benaderd moet worden
en andere aanpassingen interessant vindt dan de oudere doelgroep.
4. Vaststelling in te zetten instrumenten. De Huistest is via internet beschikbaar en is ook door
vrijwilligers te benutten. Daarnaast is het nodig dat er een vraagbaak wordt georganiseerd waar
geïnteresseerden en vrijwilligers hun vragen kunnen neerleggen. Extra instrumenten kunnen per
gemeente worden toegevoegd.
5. Vaststelling organisatie van de campagne. Gaat u gebruik maken van bestaande kanalen (bijv.
Wmo-loket, preventief huisbezoek) en van bepaalde organisaties (welzijnsorganisatie,
ouderenbonden). Ook is een keuze nodig op welke onderdelen u gaat werken met vrijwilligers en
welk type vrijwilliger daarvoor nodig is (vooral sociaal vaardig of vooral technisch vaardig).
6. Heel belangrijk is ook de inzet van communicatiemiddelen. Folders en verspreiding (bijv. huis aan
huis via koppeling WOZ aan GBA gegevens), lokale kranten, sociale media, informatiemarkten en
bijeenkomsten. Zie de voorgaande paragraaf voor de verschillende middelen.
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7. En tot slot is het belangrijk om deze campagne te verbinden met andere projecten en
informatiebronnen. Zo moet medewerkers van het Wmo-loket op de hoogte zijn van de campagne.
Het verbinden met andere projecten is belangrijk om de organisatie-inzet beperkt te houden en de
continuïteit in de activiteiten te brengen.
5.3 Voorbereiding en organisatie campagne
• Coördinatie: de coördinatie komt bij de gemeente te liggen.
• Vrijwilligers: in bijna elk project wordt gewerkt met vrijwilligers. Voor huisbezoek, hulp bij het
invullen van de vragenlijst, vraagbaak voor mensen met vragen etc. Het ligt voor de hand om de
werving, opleiding en begeleiding van vrijwilligers bij de welzijnsorganisatie neer te leggen. Deze
heeft hier immers ervaring hiermee. In de projectgroep zal dan de keuze gemaakt moeten worden of
gebruik gemaakt wordt van een bestaande pool van vrijwilligers (bijv. degenen die nu al het
huisbezoek 75+ doen), dan wel dat er vrijwilligers speciaal voor dit project worden geworven.
• Achtervang voor vragen: zodra de publiciteit gezocht wordt, zullen er vragen komen. Dat kan goed
neergelegd worden bij het Wmo-loket. Een andere mogelijkheid is om dat onder te brengen bij de
welzijnsstichting en de ouderenadviseurs. Dit moet vroegtijdig worden besloten zodat het juiste
telefoonnummer in alle communicatie vermeld kan worden.
• Adresgegevens verzamelen: als een folder huis aan huis verspreid wordt, dienen de GBA-gegevens
gebruikt te worden. Voor eenmalig gebruik mag een doelgroep-selectie gemaakt worden uit de GBA.
Toch kan het handig zijn om de adressen te hergebruiken voor extra informatiemomenten. Dan moet
toestemming gevraagd worden aan de bewoners.
• Verbinding met andere projecten: hoewel de campagne als een project wordt opgezet, is het de
bedoeling dat het reguliere taken worden zodra het eenmaal loopt. De intern projectleider of
coördinator van de gemeente kan inventariseren welke lopende activiteiten er zijn en projecten die
gericht zijn op ouderen of waar deze campagne een relatie mee heeft. Denk daarbij niet alleen aan
activiteiten als huisbezoeken maar ook bijv. contacten met dorpsraden of bijv. een campagne om
woningen energiezuiniger te maken.
• Afstemming met de Wmo: de campagne gaat niet over Wmo-woningaanpassingen maar heeft daar
wel een relatie mee. Alle betrokkenen bij de uitvoering van de Wmo moeten op de hoogte worden
gesteld van de campagne. Het kan goed zijn om die informatie nog een paar keer te herhalen via de
gemeentelijke informatiekanalen.
• Zijn de verbeterpunten van een woning eenmaal in kaart gebracht, dan is het natuurlijk prettig om
te weten waar burgers terecht kunnen voor hulp bij de uitvoering. Mijnhuisopmaat.nl faciliteert dit
door bezoekers via de website een installateur, bouwer of bouwmarkt te laten vinden. Deze kan de
producten leveren en/of de aanpassing uitvoeren. Leveranciers kunnen zich via het zakelijke gedeelte
van de website aanmelden.
5.4 Uitwerking communicatieplan
Na akkoord op dit campagneplan zal Generatiethuis een blauwdruk voor een praktisch
communicatieplan schrijven dat door alle deelnemende gemeenten nader ingevuld kan worden. In
het communicatieplan moet worden beschreven welke communicatieacties worden uitgezet, voor
welke doelgroep(en), met welke middelen en in welk tijdpad. Een ‘lange adem’ is rondom dit thema
van groot belang. De boodschap moet de komende jaren regelmatig worden herhaald.
Hieronder worden enkele praktische punten aangestipt voor de afzonderlijke onderdelen.
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Communicatiestructuur intern
• Welke medewerkers moeten op de hoogte zijn en blijven van de campagne?
• Hoe worden zij geïnformeerd?
• Hoe wordt de campagne op intranet en internet gecommuniceerd?
• Wordt de Huistest toegankelijk gemaakt vanaf de gemeentelijke site of (ook) vanaf andere sites van
deelnemende partners? Zodra de campagne lokaal bekend gemaakt wordt, zullen er vragen
ontstaan. Het is wenselijk dat alle gemeentelijke medewerkers met klantencontacten weet hebben
van deze campagne (vergeet de telefonistes niet) en de juiste verwijzing kunnen doen. Datzelfde
geldt trouwens voor externen bij de woningcorporatie en bij welzijnsorganisaties. Daarbij kan een
informatieve nieuwsbrief of informatiebijeenkomst voor professionals wenselijk zijn.
Voorlichtingsbijeenkomst
Stel dat je kiest voor voorlichtingsbijeenkomsten om de doelgroep te interesseren.
• Waar houd je deze bijeenkomst?
• Per wijk of kern georganiseerd?
• Worden de mensen persoonlijk uitgenodigd en/of via flyers en/of via posters en/of via contacten
met bijv. thuiszorgmedewerkers, ouderenwerkers, huisartsen etc.?
• Richt je de voorlichtingsbijeenkomst op één doelgroep of breed?
• Moeten mensen zich vooraf aanmelden?
• Is het een praatje en vragen of meer marktachtige setting met bijv. mogelijkheid om vragen aan
een notaris, corporatie en/of aannemer te stellen?
• Welke opvolging wordt gegeven aan deze bijeenkomst, bijv. mensen die belangstelling tonen vullen
een kaartje in en accepteren dat ze gebeld worden voor een vervolggesprek met vrijwilliger of
ouderenadviseur of de vrijwilligers/ouderenadviseurs zijn aanwezig en kunnen meteen afspraken
maken?
Huisbezoeken
Vaak heeft een gemeente al een beleid van preventieve huisbezoeken vanaf 75 jaar. Ook is het
mogelijk dat de ouderenbonden iets dergelijks al aanbieden. Indien de huisbezoeken worden ingezet
om de campagne (en de Huistest) onder de aandacht te brengen, spelen de volgende vragen:
• Worden de preventieve huisbezoeken uitgebreid met nieuwe doelgroepen bijv. jongere senioren
en welke keuzes worden daarin gemaakt (vanaf welke leeftijd, alleen in koopwoningen of koop en
huur)?
• Het huidige huisbezoek kent veelal al een lange vragenlijst. Het is ook denkbaar om voor dit project
een apart huisbezoek in te stellen met een aparte pool van vrijwilligers die meer bouwkundig
geïnteresseerd zijn.
• De gemeente kan binnen de campagne gebruik maken van de Huistest waarmee burgers hun
woning kunnen toetsen op verbeteringen/aanpassingen. Wanneer de medewerkers die het
huisbezoek afleggen de Huistest afnemen, moeten zij geïnstrueerd worden over de Huistest. In het
basispakket van de campagne zit een jaarlijkse training. Deze wordt aan zowel medewerkers als
vrijwilligers gegeven, vaak gelijktijdig.
• Zijn de huisbezoeken eenmalig of wordt er ook verdere begeleiding geboden? En zijn dat dan
dezelfde vrijwilligers die de verdere begeleiding doen, of weer anderen?
Informatie op de website
Het is de bedoeling dat op de gemeentelijke site de campagne bekend gemaakt wordt. Tevens moet
gekozen worden of het alléén via de gemeentelijke site of ook bijv. via de site van de
welzijnsorganisatie en/of corporatie bekend gemaakt wordt. Op de site moet in ieder geval duidelijk
staan welke acties (informatie, begeleiding, subsidie e.d.) de gemeente aanbiedt.
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• Hoe wordt het op de site geplaatst (liever niet alleen bij het nieuws maar via een eigen ingang).
Zorg dat het makkelijk vindbaar is voor het brede publiek en gebruik zowel de ingang van ‘wonen’ als
van ‘Wmo’.
• Wordt meteen doorgelinkt naar Mijnhuisopmaat.nl of wordt meer informatie gegeven?
• Hoe wordt de koppeling gemaakt met andere onderwerpen bijvoorbeeld bij bouwaanvraag ook
een doorkoppeling naar dit onderwerp of tips bij verbouwing.

6. Kosten & baten
Kosten
De kosten voor gemeenten om deel te nemen aan de campagne Mijn huis op maat in Friesland
bedragen € 5.000 per jaar voor een periode van minimaal vier jaar. Binnen dit bedrag kunnen
gemeenten gebruik maken van de producten van het basispakket zoals beschreven in paragraaf 5.1.
Zie voor de uitwerking daarvan en voorbeelden het bijgevoegde productenboek.
Baten
Beoogde resultaten/baten van de campagne zijn:
- goed geïnformeerde en tevreden burgers die langer thuis blijven wonen in een prettiger
woon- en leefklimaat;
- goed geïnformeerde medewerkers die burgers beter kunnen adviseren en waar nodig
doorverwijzen;
- daling van de verhuiskostenvergoedingen vanuit de WMO door bestaande woningen aan te
(laten) passen;
- daling van de vraag naar zorg en ondersteuning doordat mensen langer in hun eigen
woonomgeving en sociale netwerk blijven wonen;
- stimuleren van economisch verkeer tussen burgers en lokale ondernemers bij de aanschaf
van producten en diensten die het langer thuis wonen mogelijk maken.
Doelstelling
De beoogde resultaten moeten per gemeente worden vastgesteld en ‘SMART’ gemaakt om ze
vervolgens te kunnen meten. In het algemeen stellen we dat de publiekscampagne pas is geslaagd als
de doelgroep meerdere keren met de campagne in contact is geraakt of zelf contact heeft gelegd
met elementen eruit. Als doelstelling is genoemd dat 30% van de 55+ inwoners tenminste vijf keer in
aanraking is geweest met de campagne uitingen. Dat betekent impliciet, dat hogere percentages van
de doelgroep vier, drie of twee keer in aanraking zijn gekomen. Weliswaar geen gemakkelijk te
meten doelstelling. Andere concrete en meetbare resultaten zijn bijvoorbeeld: er komt een folder
over woningaanpassingen met de look & feel van de gemeente, de website is xxx keer bekeken, er
zijn minstens xxx huistesten ingevuld, er zijn minstens xxx huisbezoeken afgelegd, er worden
minstens xxx vrijwilligers opgeleid voor het geven van adviezen, er wordt een informatiemarkt
gehouden en/of er zijn minstens xxx bedrijven die aan de slag gaan met de campagne.
Meten
De wijze waarop de resultaten worden gemeten kan per gemeente worden bepaald. Te denken valt
aan het houden van 0-, 1- en 2-metingen bij de doelgroep en bij de professionals via enquêtes,
huisbezoeken of het aanspreken van mensen op straat, op het gemeentehuis of bij georganiseerde
activeiten rond dit thema. Eén van de andere mogelijkheden om het effect van de campagne te
meten is het gebruik van de Huistest, het aantal uitgebrachte woonadviezen en de afname van
producten en diensten van ondernemers.
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7. Communicatie Gemeente Leeuwarden
Gesproken met: Hilde Gerlofs, communicatie adviseur en vervolgens met Nynke Dölle, adviseur
sociaal domein bij coöperatie Amaryllis en Marloes Schreur, projectleider Amaryllis van de Gemeente
Leeuwarden, over de vraag hoe we de zorgorganisaties en wijkteams kunnen inzetten in de
bewustwordingscampagne.
Stand van zaken communicatie
Gemeente Leeuwarden is in 2014 begonnen met de communicatiecampagne ‘LWD voor elkaar’. Het
oorspronkelijke communicatieplan rond de 3D’s is geschreven voor 2014 maar wordt verlengd in
2015. Tot voor kort is in de communicatie over de 3D’s vooral ingestoken op informeren wat er
allemaal is veranderd per 1-1- ’15 en over de rol van de sociale wijkteams. Er werd geen aandacht
besteed aan oplossingen om het langer thuis wonen te bevorderen. Aangezien het versterken van de
zelfredzaamheid van de burgers en het versterken van de 1e lijn speerpunt wordt is het van belang
als gemeente haar burgers en professionals daar in te faciliteren. De bewustwordingscampagne
vormt daarbij een goede inhoudelijke aanvulling. De Gemeente Leeuwarden is dan ook bereid de
campagne te omarmen en onder de paraplu van LWDvoorelkaar uit te voeren.
Middelen
De Gemeente Leeuwarden kan de volgende communicatieinstrumenten en –kanalen inzetten:
- website www.LWDvoorelkaar.nl ;
- folders Mijn huis op maat verspreiden via de balie van het stadskantoor en de sociale
wijkteams;
- trainen van (semi)professionals in wijken om juiste informatie en advies te kunnen geven;
- persoonlijk contact met burgers via wijkteams;
- overige communicatiemiddelen en uitingen van LWDvoorelkaar.
Acties
De volgende afspraken zijn inmiddels gemaakt en maken deel uit van het uitvoeringsplan van de
communicatie:
- Hilde brengt GEEF en de campagne onder de aandacht bij de ambtenaren;
- Hilde brengt GEEF en de campagne onder de aandacht bij Nynke Dölle en Marloes Schreur
van de coöperatie Amaryllis m.b.t. de contacten met de wijkteams (gereed);
- GEEF en Generatiethuis geven een presentie aan Nynke en Marloes (gereed);
- Generatiethuis past de standaard folder van ‘Mijn huis op maat’ aan met een logo van
LWDvoorelkaar op zowel de voor- en achterkant zodat duidelijk is dat deze campagne
plaatsvindt onder de paraplu van LWDvoorelkaar;
- Generatiethuis levert input aan voor de Q&A lijst van LWDvoorelkaar.nl.
Streven is om zo spoedig mogelijk te beginnen met het inzetten van de basis communciatiemiddelen
en instrumenten van Mijn huis op maat in Friesland. Gedurende de bewustwordingscampagne zal de
Gemeente in overleg met Generatiethuis besluiten om eventuele extra zaken te organiseren.
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8. Communicatie Gemeente Smallingerland
Gesproken met: Marike Vreeker, communicatieadviseur.
Stand van zaken communicatie
De gemeente heeft nog geen concrete plannen voor communicatie activiteiten rond de 3D’s in 2015.
Dat biedt de mogelijkheid om vanuit Mijn huis op maat zaken aan te dragen en content te bieden.
Insteek is preventie en langer thuis wonen.
De aanpak van de Gemeente Smallingerland is vooral gericht op de inzet van reguliere middelen
(website, huis aan huisbladen) en persoonlijk contact. Mooie ervaringsverhalen worden uitgelicht.
De Gemeente Smallingerland werkt al met de Huistest maar dit is nog niet goed neergezet. De
Huistest krijgt als instrument in de bewustwordingscampagne Mijn huis op maat een plek binnen
deze bredere communicatieaanpak en wordt communicatief nu beter ingebed.
Middelen
- Op de uitingen van Mijn huis op maat in de Gemeente Smallingerland zal het logo van de
gemeente worden geplaatst.
- Inhoudelijk informeren van verwijzers, bijv. huisartsen en andere zorg-/hulpverleners.
- ‘Samenwijzer’, een digitale sociale kaart die momenteel voor de Gemeente Smallingerland
wordt gevuld en waarbij de vragenboom bijv. kan uitkomen bij de Huistest.
- Informeren van het gebiedsteam die de doelgroep 0-100 jarigen bedient.
- Trainen van de gebiedsteamleden om de juiste informatie en advies te kunnen geven.
Acties
- Marike bekijkt hoe zij (elementen uit) de bewustwordingscampagne in Samenwijzer kan
opnemen.
- Marike bespreekt intern hoe het thema langer thuis wonen en de campagne onder de
aandacht van het gebiedsteam van Anita onder de aandacht kunnen brengen.
- Generatiethuis levert materiaal voor de stand van de Gemeente op de Markt van de
mogelijkheden op 7 maart 2015.
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9. Communicatie Gemeente Súdwest-Fryslân
Gesproken met: Margryt Keuning, teammanager communicatie.
Stand van zaken communicatie
De Gemeente SWF communiceert via haar bestaande kanalenen over de 3 d’s en heeft geen aparte
website of iets dergelijks opgezet. Een aantal keren is er een informatiekrant uitgegeven over de 3
d’s. Op dit moment wordt dit geëvalueerd en besproken of dit middel er nog vaker wordt ingezet. Zo
ja, dan zou de campagne Mijn huis op maat ook in deze krant genoemd kunnen worden.
De gemeente heeft in haar communicatie niet ingezet op vrijwilligers omdat er al een redelijk aanbod
van vrijwilligers is.
De Gemeente SWF maakt al gebruik van de Huistest.
Margryt geeft aan dat het onderwerp van de bewustwordingscampagne naar haar idee beter past bij
het wonen-programma dan bij het sociaal domein. Er zou ook een verbinding kunnen worden gelegd
met het programma Energiesprong.
Middelen
- Website Gemeente SWF.
- Informatiekrant van de gemeente, als deze weer uitkomt.
- Trainen van medewerkers uit zes gebiedsteams, in overleg met de drie managers.
- De Woondag/Woonbeurs op 10/11 april 2015.
- Activiteiten/communicatie over Energiesprong; verbinding leggen met dezelfde doelgroep
‘empty nesters’.
Acties
- Margryt informeert Martha Kuitert die aanspreekpunt wordt voor dit project.
- Margryt overlegt intern of de Woondag het juiste moment is om de campagne te lanceren en
koppelt dit terug aan GEEF/Generatiethuis. Zo ja, dan zal er versneld communicatiemateriaal
voor de Gemeente SWF gedrukt moeten worden.
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10. Besluitvorming en planning
De materialen uit het basispakket voor Mijn huis op maat in Friesland zijn al gereed dus we staan in
de startblokken. Na besluitvorming in elke gemeente kan de uitvoering beginnen, naar verwachting
nog in het voorjaar van 2015. De looptijd van de campagne bedraagt vier jaren. Tijdens de campagne
zal het effect ervan worden gemeten en gerapporteerd. De volgende planning stellen we voor 2015
voor:
Overleg projectgroep en vaststellen campagneplan
10-3 (gereed)
Presentatie campagneplan aan wethouders
< 1 april
Formele besluitvorming gemeenten
< 1 april
Kick off campagne, gezamenlijk met de wethouders
< 1 mei
Verder uitwerken campagneplan tot communicatieplan per gemeente
maart-mei
0-meting
mei
e
1 evaluatie en 1-meting
november
Jaarplan 2016 maken
december
In bijlage IV vindt u een overzicht van alle contactpersonen per organisatie.
Parallel aan de uitvoering van de campagne in de GEEF-gemeenten zal Generatiethuis aan de slag
gaan met andere organisaties die ook interesse hebben in Mijn huis op maat in Friesland.
Zie bijlage V voor een schematische weergave van het business model.
In bijlage VI staan diverse issues en risico’s beschreven waar we tijdens de campagne rekening
moeten houden.
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Bijlage I: Projectdefinitie Noflik Thús 0.7 d.d. juni 2014
N.B. wordt separaat meegezonden!
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Bijlage II. Artikel Generatiethuis
IK WORD OUDER EN ZORG GOED VOOR MEZELF
Josephine Dries en Mieke Koot
Het nieuwe adagium voor de oudere van nu
De focus van gemeenten en organisaties in zorg en welzijn ligt vooral bij de transities in de zorg,
maar tegelijkertijd is het noodzakelijk het thuis wonen en thuis veilig ouder worden te faciliteren.
Daarmee kunnen ouderen vervolgens hun eigen keuzes maken.
Het nieuwe adagium wordt: ik word ouder en ik zorg goed voor mezelf. In dit artikel geven de auteurs
hun visie op wat er nodig is om te zorgen dat dit adagium gaat leven en door de betrokken partijen
wordt onderschreven en actief ondersteund.

U VRAAGT, WIJ ZORGEN VOOR U
U vraagt, wij zorgen. Eigenlijk gold dit al lang niet meer. Maar de praktijk was toch vaak nog anders.
Ouderen, opgegroeid met de verzorgingsstaat, zijn gewend dat er voor hun wordt gezorgd. Maar nu
wordt het hardop uitgesproken: ouderen moeten meer verantwoordelijkheid nemen; zelf, op tijd,
nadenken over hoe en waar men oud wil worden, wie er zorg kan verlenen en wat er tegen die tijd wel
en niet voor hen beschikbaar is. Deze boodschap zal nog veel breder uitgedragen moeten worden want
zij behelst in feite een cultuuromslag voor ouderen, professionals en hun organisaties. Rollen
veranderen; ouderen worden meer initiatiefnemer, opdrachtgever en directe klant. Professionals reiken
middelen aan ter ondersteuning zoals informatie, begeleiding, inspiratie en alleen daar waar het echt
niet lukt of mensen geen geld hebben worden zaken uit handen genomen. Maar pas in laatste instantie.
WAT IS TIJDIG?
“Neem tijdig maatregelen”. In de praktijk weten veel ouderen eigenlijk niet waar dan te beginnen. Zij
die überhaupt al nadenken over de vraag waar ze oud willen worden doen vaak jaren over een keuze
voor verhuizing of aanpassen van de woning. Het is ingewikkeld om aan relevante informatie te
komen en dan is verhuizen te ver van het bed. Woningaanpassingen staan dan meteen voor grote
stoffige verbouwingen in plaats van een paar kleinere maatregelen.
Tijdig betekent dus niet per se alles, preventief, en lang van te voren in orde te maken. Tijdig is wel
beginnen met een paar kleine handigheidjes, ondertussen de wat grotere maatregelen nog even
overslaan. Men is dan wel al geïnformeerd over maatregelen waarvan men het bestaan eerder nog niet
wist. De overweging om toch over te gaan tot een grotere verbouwing is dan alvast in gang gezet.
Belangrijk is dat er op zo’n moment nog tijd is om deze keuze zorgvuldig te maken en niet onder
dwang van een acute situatie, zoals na een val of ziekenhuisopname.

DE BOODSCHAP OVERBRENGEN
Een publiekscampagne voor dit type preventieve maatregelen in huis blijkt in de praktijk maar matig
te werken: (referentie: ‘De drempel van Jan’, onderzoek provincie Gelderland) Wanneer de boodschap
van zo’n campagne niet op het juiste moment komt, blijft hij niet hangen. Dit type beleid moet over
langere termijn worden uitgedragen zodat het te allen tijde bereikbaar is. Een tweede reden hiervoor is
dat mensen meestal niet alles in een keer aanpakken. Ze zullen woningaanpassingen zo veel mogelijk
meenemen met andere redenen om iets in hun huis aan te passen. Dit pleit ervoor om verbanden te
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leggen tussen informatie, campagnes en stimuleringsmaatregelen op andere terreinen dan louter
‘ouderen en wonen’. Bijvoorbeeld het stimuleren van energiebesparende maatregelen, een
opknapbeurt voor de badkamer, aanleg van een WiFinetwerk of andere computerinfrastructuur. Hier
komt het bedrijfsleven in beeld. Door ondernemers te betrekken bij dit onderwerp en te laten zien dat
hier voor hen een potentiële klantengroep ligt kan deze informatie ook via hun kanalen worden
aangeboden en toegevoegde waarde bieden.

GA IN GESPREK
Waar tot voor kort de discussie omtrent geschikte woningen en toepassing van technologie voor
ouderen thuis zich vooral richtte op de mogelijkheden in nieuwbouw, is dat nu een gepasseerd station.
Het gaat om de bestaande bouw.
Veel corporaties en gemeenten sturen echter volgens het doorstroombeleid; van ouderen die in een
woning zitten die niet langer geschikt is voor hen wordt verwacht dat ze doorschuiven naar een
‘seniorenwoning’. De praktijk wijst echter uit dat de meeste ouderen toch blijven zitten waar ze zitten.
Een lagere huur, vertrouwdheid met de buurt, een lange woongeschiedenis, angst voor verandering
kunnen allemaal redenen zijn waarom ze niet verhuizen.
Om hier verandering in te brengen is er maar één goed instrument: echt het gesprek aangaan met deze
groep. Is er een verhuiswens, wat zijn daarvan de voorwaarden zijn maar hou ook de mogelijkheden
om te blijven in beeld. Hoe kan de woning veiliger gemaakt worden en waar de grenzen daarvan
liggen. Welke kosten zijn reëel om te maken, voor de oudere, voor de wooncorporatie of gemeente of
voor de samenleving? Het keukentafelgesprek is een mooie kans voor corporaties en gemeenten om
samen dit gesprek aan te gaan en de gelegenheid te nemen écht te luisteren naar hun oudere klant en
burger. Er zijn al voorbeelden van corporaties die een wooncoach inzetten voor oudere huurders. Daar
zijn dus mooie combinaties te maken.

EN OOK GEWOON DÓEN
Het is tijd om gewoon: te dóen. Van kwetsbare ouderen mag best verwacht worden dat ze een bijdrage
leveren aan het voorkomen van ongelukken in huis en ze daarmee ook stellig te adviseren een aantal
maatregelen te nemen. De volgende maatregelen moeten in woningen van kwetsbare ouderen in ieder
geval in orde zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Goede verlichting bij voor- en achterdeur
De thermostaatkraan in de badkamer
Veilige trap met 2e trapleuning en verlichting
Beugels bij grotere op- en afstapjes
Vlakke toegang
Rookmelders op elke verdieping en koolmonoxidemelder waar nodig
Waar mogelijk toilet op de slaapverdieping (of alternatief)

Het blijkt in de praktijk echter moeilijk te zijn om die groep oudere ouderen in beweging te krijgen.
Het is dan ook goed wanneer gemeenten, corporaties en zorgorganisaties de ouderen steeds wijzen op
de maatregelen. En dat zij het liefst in samenwerking met ondernemers deze ouderen ontzorgen en
omringen met concrete ondersteuning.
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OMARM TECHNOLOGIE
Technologie maakt onlosmakelijk deel uit van onze samenleving. Hoog tijd dus om dit ook in de
sectoren van wonen, zorg en welzijn te omarmen. Niet als zaligmakende oplossing voor alles waar het
aan ontbreekt, maar als leuk, handig en slim middel om bij te dragen in het dagelijks leven van
ouderen. Technologie heeft dit potentieel maar is helaas ook te vaak log, aanbodgestuurd, duur en
gebruiksonvriendelijk gebleken en heeft daarmee krediet verspeeld. De voorwaarden voor
technologieinzet moeten dus wel duidelijk uiteengezet worden: open en interoperabel, gebruikers
voorop en met oog voor snelle marktveranderingen!
Leveranciers van woon-zorg technologie merken dat hun voormalige zakelijke markt verandert in een
consumentenmarkt. Het is maar zeer de vraag of ze hier wel voldoende en snel genoeg in mee kunnen
groeien. Consumententechnologiegiganten als Samsung, Google en Apple maken snelle stappen in de
thuistechnologiemarkt en andere leveranciers moeten daar razendsnel op in gaan spelen of ze staan
buitenspel. Sowieso zijn ketens als Blokker en Hema en alle bouwmarkten al ingestapt als leveranciers
van kleine handige technologie die het leven van ouderen, maar zeker niet alleen zij, makkelijker en
veiliger maken. Domotica heeft zich ontwikkeld van een hocuspocusbegrip waarvan niemand de
betekenis kende, naar iets wat om de hoek verkrijgbaar is. Mooi zo.
Het begrip –gebruiksvriendelijk- begint ook langzaam in te slijten bij technologieontwikkelaars.
Steeds meer projecten en ontwikkeltrajecten worden in co-creatie met gebruikers opgezet: het is te
merken dat er een nieuwe generatie ontwerpers in aantocht is die technologie gaat maken voor deze
doelgroep. Crowdfundingsites als Kickstarter laten nieuwe technologie-ideeën zien voor ouderen (en
jongeren) die gemak in huis nastreven, een modern design dragen en gunstig geprijsd zijn.
Qua thuistechnologie zal de nieuwe generatie vooral open staan voor toepassingen die extra comfort,
energiebesparing of slimmer multimedia delen mogelijk maken. Later, voor oudere ouderen, kan
vergelijkbare of koppelbare technologie worden ingeschakeld voor veiligheid door b.v. verlichting en
sensoren voor monitoring en alarmering.

TOT SLOT
Het is tijd dat corporaties, gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties gezamenlijk het gesprek
aangaan met ouderen en goed luisteren naar ideeën, wensen en vragen rondom ouder worden. Met
goede informatie en gesteund en geïnspireerd door hun omgeving zijn ouderen heel goed in staat om
zelf keuzes te maken en in actie te komen. Zorg er voor dat ondernemers de kans krijgen zich aan te
sluiten bij dit aanbod. Zij kunnen informatie gemakkelijk concreet maken met hun producten en
diensten. En dat is uiteindelijk waar ouderen direct mee aan de slag kunnen.

OVER DE AUTEURS
Josephine Dries en Mieke Koot zijn sociaal ondernemers bij Generatiethuis en werken aan creatieve
oplossingen rondom ouder worden en wonen. Met projecten rondom woningaanpassingen en
thuistechnologie leggen zij verbindingen tussen ouderen en lokale partijen. Websites:
www.generatiethuis.nl en www.huistest.nl. Contact: josephine@generatiethuis.nl of
mieke@generatiethuis.nl T 06 54238830
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Bijlage III Organogram

opdrachtgevers
mijnhuisopmaat

wethouders en directeur GEEF

Gemeente
Leeuwarden

Ekhart

Gemeente
Smallingerland
VdHorst

Gemeente SúdwestFryslân

opdrachtgevend

GEEF

Tolsma

Zwierenberg

Coördinatieteam

GEEF
Fekken/Fokkema

Gemeentelijke
communicatiafdelingen
Gerlofs, Keuning, Vreeker

Generatiethuis

uitvoerend

Koot/Dries

Gemeentelijke
beleidsafdelingen
Laan, Scheffer, Alphen, Born
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Bijlage IV Lijst met contactpersonen
Generatiethuis
Mieke Koot: 06 54 238 830, mieke@generatiethuis.nl
Josephine Dries: 06 53 289 542, Josephine@generatiethuis.nl
GEEF
Gerrit Fokkema, 06 22 999 362, g.b.fokkema@platformgeef.nl
Erik Zwierenberg, 06 28 305 586, e.zwierenberg@platformgeef.nl
Sigrid Fekken, 06 44 305 801, info@fekkenim.nl
Gemeente De Friese Meren
Beleid: Gerlof Born, 0513 23 91 05, g.born@defriesemeren.nl
Communicatie: ?
Coördinator: ?
Gemeente Leeuwarden
Beleid: Ad van Alphen, 14 058, aalphen@leeuwarden.nl
Communicatie: Hilde Gerlofs, 06 52 300 220, hilde.gerlofs@leeuwarden.nl
Coördinator: ?
Gemeente Smallingerland
Beleid: Albert Scheffer, 06 57 874 796, a.scheffer@smallingerland.nl
Communicatie: Marike Vreeker, 0512 58 12 34, marike.vreeker@smallingerland.nl
Coördinator: ?
Gemeente Súdwest-Fryslân
Beleid: Letty Laan, 0515 48 93 03, l.laan@sudwestfryslan.nl
Communicatie: Margryt Keuning, 06 11 795 791, m.keuning@sudwestfryslan.nl
Coördinator: Martha Kuitert, 0515 48 90 80, m.kuitert@sudwestfryslan.nl
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Bijlage V Business model
Propositie visueel gemaakt met in de tijd gezien zowel meer wensen van de gemeenten als ook meer
participanten, die (onderdelen van) de campagne gebruiken:

MijnHuisOpMaat propositie
Producten in
campagne

Kosten nog niet
geraamd
Extra’s 2 =
wens
gemeente

Kosten
€ 5000 per jaar
(incl. coördinatie)

Extra’s 1 = wens gemeenten

Basis mijnhuisopmaat = huistest.nl +
???
Tijd

Generatiethuis

GEEF gemeenten
Gemeenten etc.
Andere gemeenten met
Huistest

Andere gemeenten

Toerekening
kosten nog te
bepalen

GEEF
participanten
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Bijlage VI Risico’s & issues
Hieronder een analyse van de algemene en specifieke projectrisico’s met een inschatting van de
ernst, voorzien van (mogelijke) maatregelen om deze risico’s te mitigeren. Tevens een lijst met
issues, in zekere zin aandachtspunten, die bij tekortschietend management tot risico’s kunnen
uitgroeien.
Kans 1 t/m 5 (groot  klein); impact 1 t/m 5 (omvangrijk  beperkt)
Categorie

Risico

Omschrijving

Kans

Impact Mitigatie

propositie en
communicatie

uiteenlopende specifieke
wensen

indien het generieke in
de campagne ten koste
gaat van specifieke
eisen en wensen per
gemeente, dan zijn tijd
en geld minder goed te
sturen

4

4

strak sturen op
behoud van generieke,
met name door de
gemeenten hierin
gezamenlijk een
verantwoordelijkheid
te geven

middelen

geld

vier jaar is een lange
periode waarin beleid
kan wijzigen en er meer
of minder geld voor de
campagne beschikbaar
kan komen, minder geld
vormt een risico voor
het te behalen effect

5

3

beleidswijzigingen zijn
niet te keren; af- en
opschaling in
budgetgebruik
moeten te allen tijde
doordacht zijn

menskracht

wegvallende of
wisselende bemensing
en contactpersonen
leiden onmiskenbaar tot
vertraging

3

3

commitment op peil
houden door
gemeentemedewerkers de kans
te geven zich te
ontwikkelen in een
groter samenspel (met
zorgverleners en
corporaties)

commitment

beleidswijziging in de
5
gemeente kan leiden tot
verzwakkend
commitment

3

steeds zoeken naar de
meest actuele
portefeuillehouder in
de gemeente en die
betrokken houden,
bijvoorbeeld door
GEEF-activiteiten
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samenhang

financiën

planning

andere
campagnes

onvoldoende integratie
met andere lopende of
te starten campagnes

5

4

integratie met de
gemeentelijke
communicatiecampagnes is een
goede garantie om
geen hinder te hebben
van langs elkaar heen
lopende benaderingen
van burgers

andere
campagnes
en intiatieven, ook
buiten de
gemeenten
om

concurrentie van
andere campagnes,
waardoor inwoners
door de bomen het bos
niet meer zien

3

3

constant op de hoogte
zijn van mogelijke
campagnes bij
rijksoverheid,
provincie,
zorgverzekeraar etc.

budget niet
toereikend

de campagne bestaat
uit een generieke basis,
naar de wensen van de
gemeente aan te vullen
met maatwerk, de basis
is bescheiden
gebudgetteerd, bij
maatwerk moet
rekening worden
gehouden met relatief
hogere kosten door de
eenmaligheid van
activiteiten

5

4

gebruik maken van
gemeentelijke
capaciteit;

drie separate
campagnes met een
beperkte generieke
basis zullen lastig qua
tijd, geld en kwaliteit
aan te sturen zijn

5

tijdlijnen
lopen uit of
op

efficiënt omgaan met
coördinatie door een
goede verbinding
tussen Generatiethuis,
GEEF en de
coördinator van de
gemeente

2

voorkom te
krampachtig
sturen/coördineren;
dingen gebeuren
gewoon, impact
beperkt voor het
totaal
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Issues
Issue

Omschrijving

Wat te doen?

uitrol publiekscampagne ook
bij zorgverleners,
woningcorporaties,
fysiotherapeuten, artsen

de uitrol mag zich primair
richten op de gemeentelijke
taken en de inwoners van
die gemeente; het effect van
de campagne wordt
versterkt wanneer deze
andere partijen ook bij de
communicatie-uitingen
worden ingeschakeld

stelselmatig vanuit de
campagne deze andere
partijen betrekken en hen
actie laten ondernemen

hoe bereik je alle
zorgmedewerkers?

het is van belang dat alle
zorgmedewerkers kennis
hebben van de campagne(s)

bij de GEEF-projecten is
hiermee ervaring opgedaan
respectievelijk wordt dat
opgedaan
e-Learning is een middel dat
ook voor de campagne(s)
kan worden ingezet

streef naar 75% generiek en
25% specifiek per gemeente

zoveel mogelijk generiek is
terecht, omdat partijen als
zorgverleners en het
bedrijfsleven zich niet aan
de gemeentegrenzen
houden

het begint bij naamgeving en
zet zich voort in alle uitingen

hoe pas je zich aanmeldende
andere gemeenten in?

deze maken geen of minder
aanloopkosten, zijn geen lid
van GEEF en profiteren aldus

constructie bedenken om
mee te delen in de
aanloopkosten

Generatiethuis levert haar
diensten in deels dezelfde,
deels andere dan de GEEFgemeenten

dit is een mogelijke
spanningsbron wanneer er
in voorkomende gevallen
niet anticiperend maatwerk
wordt toegepast in een
nauwe onderlinge
afstemming

wekelijks werkoverleg en
stimuleren van het bereiken
van zoveel mogelijk
congruentie = overlap van
gemeenten

hoe geef je het bedrijfsleven
een rol in de besturing en
uitvoering van de projecten?

gaandeweg moet het
bedrijfsleven de motor van
de campagnes worden

betrekken in de besturing,
gaandeweg

de huidige huisstijl van
Generatiethuis zal leidend
moeten zijn om de kosten
laag te houden

24/26

strategische samenwerking
GEEF en Generatiethuis; wat
te doen als die
samenwerking hapert?

Generatiethuis heeft ook
andere gemeenten in-scope
dan alleen de GEEFgemeenten;

geven en nemen; samen
optrekken; aandacht voor
issues en risico’s en voor
elkaars belangen

hoe voorkom je tempo- en
inhoudelijke verschillen,
waar deze, gegeven de
propositie en prijsstelling, er
niet zouden mogen zijn?
Het is van groot belang het
totale GEEF-netwerk
betrokken te houden

De campagnes raken ook de
zorgverleners en de
corporaties, zij kunnen de
campagne versterken en
zullen dat ook moeten

2 x per jaar een
netwerkbijeenkomst rond
thema’s vanuit Mijn huis op
maat
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Bijlage VII Productenboek Mijn huis op maat
N.B. wordt separaat meegezonden!
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