
 

 
Uitnodiging 

Woensdagmiddag 30 oktober 2019 
Thuis kunnen blijven wonen voor mensen met dementie en kleinschalig 

wonen als het thuis niet langer gaat 
 
Thuis kunnen blijven wonen voor mensen met dementie en kleinschalig 

wonen als het thuis niet langer gaat. 
Mensen met dementie hebben dezelfde behoeften als ieder ander mens. Ze 

willen de draad van hun leven – ondanks de ontwrichtingen – oppakken met hun 
dierbaren.  
Blijven wonen in een eigen woning waarin zij zich thuis voelen. Waar nodig 

ondersteund met zorg totdat het thuis echt niet meer gaat.  
Hoe kunnen zij langer thuis blijven wonen met technologie en domotica zodat zij 

zich als mens met dementie ook veilig voelen?  
En, als het thuis niet langer gaat, is er dan een kleinschalige vorm van wonen in 
de buurt zodat zij zoveel mogelijk in of dichtbij hun eigen buurt of omgeving die 

zij kennen en waar hun buren en kennissen wonen, kunnen blijven wonen en 
leven? 

Hoe kun je samen wonen en leven in een gemeenschap waarbij mensen elkaar 
ontmoeten en helpen? 
Kunnen mensen met dementie ook in een woonvoorziening met een klein aantal 

mensen wonen in plaats van dat zij verhuizen naar een grootschalig 
verpleeghuis? 

Wat voor mogelijkheden hebben kleinschalige woonzorglocaties, zorghuizen of 
thuishuizen voor mensen met dementie: 5 of 20 bewoners per woonvoorziening? 
 

Hierover gaan we met elkaar in gesprek! Veel informatie over wat 
mogelijk is, maar ook over waar we naar toe moeten. Wat is daarbij 

nodig? Daar gaat deze bijeenkomst over! 
 
Met bijdragen van  

De wethouder Gemeente Groningen, woningcorporaties, Generatiethuis en 
ZorgThuis Noorderpoort, Knarrenhof, Waardig Wonen, Dagelijks Leven en 

Zorghuizen Noord-Nederland. 
 

Voor wie 
Deze bijeenkomst is voor ouderen die nadenken over hun toekomst, ouderen 
met (lichte) dementie en hun familie, ouderen organisaties, de gemeente 

Groningen (WIJ-team, beleid, wethouders, gemeenteraad) en overige 
gemeenten, woningcorporaties, welzijn- en zorgorganisaties en mensen die 

werken in het welzijn en de zorg voor mensen met dementie en overige 
belangstellenden. 
 

Datum en tijd 
Woensdagmiddag 30 oktober – Inloop 13.00 uur; eindtijd 17.00 a 17.30 uur 



 

Locatie – Het Dok, Kajuit 4 in Groningen  
(goede parkeermogelijkheden en goed bereikbaar met openbaar vervoer) 

 
Aanmelding en informatie 
Bij het ZIF (Zorg Innovatie Forum). Bij deze bijeenkomst is aanmelding vooraf 

verplicht. Na aanmelding ontvangt u een volledig programma.  
U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier op de volgende website in 

te vullen https://www.andersoud2030.nl/agenda/lets-gro---wonen-en-dementie  
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Meer informatie over de betrokken organisaties 

Let’s Gro is een inspiratiefestival van 30 oktober – 2 november 2019 in 
Groningen en gaat over de toekomst van de Stad en Ommeland. Samen denken 
en dromen over hoe de toekomst van Groningen zou kunnen zijn. Elkaar laten 

zien wat er nu al in Groningen gebeurt en wat wij samen voor elkaar kunnen 
krijgen in de nabije toekomst.  

 
Het thema van Lets Gro 2019 is “together”. Samen maken we het verschil als het 

gaat om de kwaliteit van leven en wonen in onze eigen omgeving. Naar elkaar 
omzien is en blijft belangrijk (citaat website https://letsgro.nl/ ). 
 

Voor de Ouderendelegatie Groningen – Friesland van de Raad van Ouderen, het 
Zorg Innovatie Forum, Anders Oud en Mensen met Dementie Groningen 

aanleiding om deze bijeenkomst voor ouderen en mensen met dementie over 
wonen en dementie te houden.  
Samen met organisaties en mensen die ervaringen hebben met oplossingen. Een 

overzicht van de organisaties vindt u hier na (Actueel 13 september 2019) 
 

 
 

 
 
Het Zorg Innovatie Forum (ZIF) is een netwerk van ruim 40 organisaties in 
Noord-Nederland. Zij maken zich sterk voor structurele innovatie op het gebied 

van gezondheid. Inclusie is daarbij een sleutelwoord. Zij  inspireren 
onze partners en helpen hen bij vernieuwingen. Meer informatie op 

https://www.zorginnovatieforum.nl/  
 
 

 

https://www.andersoud2030.nl/agenda/lets-gro---wonen-en-dementie
https://letsgro.nl/
https://www.zorginnovatieforum.nl/


 

Anders Oud 2030 is het ouderenprogramma in Noord- en Noordoost-Nederland 
dat wil bijdragen aan de zorg voor en welzijn van ouderen in dit gebied. Hun 

stem is hierbij leidend en hun ervaringen, wensen en behoeften rondom het 
gelukkig, gezond en vitaal ouder worden staan centraal. Dit vraagt om betrokken 
en persoonlijk contact in samenwerking tussen ouderen en professionals. Anders 

Oud 2030 speelt hierin een verbindende rol. Meer info op 
https://www.andersoud2030.nl/  

 
 

 
 

De Raad van Ouderen adviseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS) en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg en vraagt 
aandacht voor relevante thema's. De raad die bestaat uit ouderen die ook actief 

zijn in regionale en landelijke ouderennetwerken; in Noord Nederland is dat de 
Ouderendelegatie Friesland-Groningen. Meer info op 

https://www.beteroud.nl/raad-van-ouderen 
 
 

 

 
Let’s Gro is een inspiratiefestival  - in 2019 van 30 oktober tot en met 2 
november - over de toekomst van de Stad en zijn omgeving. Samen denken en 
dromen over hoe de toekomst van Groningen zou kunnen zijn en elkaar laten 

zien wat er nu al in Groningen gebeurt en wat wij samen voor elkaar kunnen 
krijgen in de nabije toekomst. Vorig jaar was het thema geluk, in 2019 is dat 

‘together’. Want immers: samen maken we Groningen. Samen maken we 
verschil als het gaat om leefkwaliteit in onze eigen omgeving. Naar elkaar 
omzien is en blijft belangrijk. Meer informatie op https://letsgro.nl/  

 
 

 

 
 
Mensen met dementie in Groningen – In 2020 is de provincie Groningen 
vriendelijk voor mensen met dementie. In de provincie Groningen leven een 

10.000 mensen met dementie (in Nederland een 290.000 mensen). Het aantal 
neemt toe en meer mensen blijven langer thuis wonen. Mensen die actief waren 

https://www.andersoud2030.nl/
https://www.beteroud.nl/raad-van-ouderen
https://letsgro.nl/
https://letsgro.nl/
http://www.mensenmetdementiegroningen.nl/


in de samenleving en ook willen blijven meedoen bij een vermoeden van 

dementie of na de diagnose dementie. Elke maand een nieuwsbrief. Meer info op 
http://www.mensenmetdementiegroningen.nl/  

 
 
 

 
 

 
WIJ Groningen is er voor alle inwoners van de gemeente Groningen. Neem contact op met 
het WIJ-team bij u in de buurt als u ondersteuning of hulp nodig heeft. Dit geldt ook voor 
bewoners die zich graag op de één of andere manier willen inzetten voor hun buurt. Meer 

info op https://wij.groningen.nl/  
 
 

 
 

Over Lefier 
Lefier staat voor wonen 

Jong en oud. Studerend, werkend en werkzoekend. Kerngezond en met 
beperkingen. Iedereen heeft recht op een plek om ‘thuis’ te noemen. Goed 
wonen betaalbaar maken en houden, daar zetten wij ons elke dag voor in. Dat 

doen we samen met onze huurders en gemeenten. 
Meer info op https://www.lefier.nl  

 
 
 

 

 
ZorgThuis Noorderpoort is een project dat ervoor moet zorgen dat studenten, 
professionals en burgers goed voorbereid  zijn op de technologische 

veranderingen in de zorg. 
In samenwerking met meerdere partners heeft ROC Noorderpoort drie fysieke 
ZorgThuizen gerealiseerd: een realistische omgeving waar zorgtechnologische 

http://www.mensenmetdementiegroningen.nl/
https://wij.groningen.nl/
https://www.lefier.nl/
http://www.zorgthuisnoorderpoort.nl/


voorlichtingen en demonstraties worden gegeven. Dit met als doel dat oude 

mensen en gehandicapten zo lang mogelijk gezond en veilig zelfstandig thuis 
kunnen blijven wonen. Meer info op http://www.zorgthuisnoorderpoort.nl/  

 

 
 
Knarrenhof® is een landelijke stichting met een maatschappelijk doel, namelijk 

de leeftijdsbestendige bouw van woongroepen voor zelfredzame senioren.  Naast 
senioren bouwen wij ook voor ouders van gehandicapte kinderen, een 
meergeneratiehof, een jongerenhof etc. Knarrenhof heeft meer dan  13.000 

deelnemers in meer dan 280 gemeenten en is een voorbeeldproject voor 
meerdere ministers en ministeries. In de provincie Groningen zijn we bezig in en 

met projecten en kansen in Garmerwolde, Marum, Sappemeer, Noordbroek, 
Meerstad. In Friesland Workum, Beetsterzwaag en Wolvega. In Drenthe Emmen, 
Tynaarlo, Meppel en Assen. Deelnemers kunnen met onze hulp zelf hun 

projecten starten.  

Meer info op https://knarrenhof.nl/  
 
 

 

 
 

GeneratieThuis biedt praktische instrumenten voor krachtige ouderen op 
het gebied van wonen en technologie. Zij geven creatieve invulling aan 
beleid ter ondersteuning van zelfstandig wonen en eigen regie van 
ouderen. Meer info op https://www.generatiethuis.nl/  
 
 
 

 
 
Vier of vijf personen met dementie huren samen een huis en kopen gezamenlijk 

zorg in. Het zijn gewone eengezinshuizen Stichting Waardig Wonen begeleidt 
families, bewoners en verzorgenden in deze huiselijke woon- en zorgoplossing. 
Meer informatie op http://www.waardigwonen.nl/  

 

http://www.zorgthuisnoorderpoort.nl/
https://knarrenhof.nl/
https://www.generatiethuis.nl/
http://www.waardigwonen.nl/
https://www.generatiethuis.nl/
http://www.waardigwonen.nl/


 

 

 
 

Stichting Zorghuizen Noord Nederland is een nieuw zorginitiatief voor Zorghuizen 
voor mensen met dementie. Leven als thuis.  Gemiddeld twee maal zes 
bewoners, samenwonend in één huishouden met ieder een eigen appartement en 

eigen sanitair is het uitgangspunt. Waar mogelijk aangevuld met twee 
appartementen voor echtparen waarvan één partner tot de doelgroep behoort. Er 

is een gezamenlijke huiskamer waarin men overdag samen woont, eet en drinkt 
en activiteiten worden georganiseerd. Meer info op 
https://www.zorghuizennoordnederland.nl/  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Dagelijks Leven werkt overal in Nederland aan de realisatie van kleinschalige 
woonzorglocaties midden in de wijk met de juiste, gespecialiseerde zorg. Een 
plek waar mensen met geheugenverlies zich prettig voelen. In een 

woonzorglocatie van Dagelijks Leven wonen in totaal twintig bewoners die 24 uur 
per dag, zeven dagen per week worden ondersteund door een vast en 

professioneel zorgteam dat onder leiding staat van een eindverantwoordelijk 
verpleegkundige. Meer info op https://dagelijks-leven.nl/  
 
 

https://www.zorghuizennoordnederland.nl/
https://dagelijks-leven.nl/
https://www.zorghuizennoordnederland.nl/

