
Het innovatieprogramma Langer thuis -  Inclusieve wijk! 

Op 26 september 2019 gaven het G40 stedennetwerk en de ministeries van BZK 
en VWS een bestuurlijk startsein voor het Innovatieprogramma Langer thuis | 

Inclusieve wijk. Dit programma maakt deel uit van het Programma Langer thuis, 
Actielijn Wonen van de ministeries van VWS en BZK. 
Mensen willen (en moeten) zo lang mogelijk thuis wonen. Tegelijkertijd laat de 

praktijk zien dat huisvesting hier niet altijd even geschikt voor is. Een veilige 
omgeving met de juiste zorg is heel belangrijk voor kwetsbare bewoners. 

Het Rijk wil gemeenten stimuleren en ondersteunen bij het op orde krijgen van 
woningen en woonomgevingen om zo onze woonwijken geschikt maken voor alle 
mensen. Daarom startte de G40 samen met Platform31 een kennisprogramma. 

Twee jaar lang werken 24 wooncoalities samen met Platform31 aan wijken waar 
kwetsbaren erbij horen. 

 
Groningen doet ook mee 
Wijk en buurt: Selwerd 

Partners gebiedscoalitie: gemeente Gronginen, Patrimonium, Lefier, Nijestee, 
De Huismeesters, ZINN, Wijkbedrijf Selwerd, BuurtzorgT, Humanitas, Menzis, 

WIJ, GON 
Selwerd is een naoorlogse ‘stempel wijk’ met ongeveer 3.000 woningen en 6.300 

inwoners. Voor de wijkontwikkeling is het ambitiedocument ‘Sunny Selwerd’ 
gemaakt, die het welbevinden van de bewoners centraal stel. Het bevat vier 
opgaven: 

 
• Gelukkig & Gezond, 

• Betaalbaar & Duurzaam Wonen, 
• Groene & Veilige Buurt, 
• Meedenken, Meepraten & Meedoen. 

 
Bijzonder is wijkbedrijf Selwerd. Het organiseert tientallen activiteiten en geeft 

inwoners een kans om hun kracht te ontdekken. Het wijkbedrijf kijkt en gebruikt 
financiële middelen op creatieve en ludieke manieren en stimuleert wijkbewoners 
hun eigen werk/activiteit te maken. Dat maakt dat bewoners kunnen participeren 

op hun eigen manier. Zo is er bijvoorbeeld een wijk conciërge die samen met 
andere bewoners de wijk schoonhoudt, heeft een inwoner een ‘Tosti-caravan’ 

opgezet en een kunstenaar/ontwerper uit de wijk het wijktoeristenbureau 
ontwikkeld die grote opgaven omzet in wijkactiviteiten. Bijvoorbeeld door 
‘Vakantie in eigen wijk’ te organiseren waar één van de 88 nationaliteiten met 

ontmoeting, eten en presentatie centraal staat. Direct contact met de wijk wordt 
onder meer gezocht met een rijdende koffiecorner. Tijdens een gratis kopje 

koffie kunnen bewoners met elkaar en met vrijwilligers/professionals een 
gesprek aangaan op de hoek van de straat. 
 

Het innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk is een samenwerking van 
Platform31, G40-Stedennetwerk, ministerie BZK en ministerie VWS. 

Meer info op https://www.platform31.nl  
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