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Waar woont u als u 80 bent?
O P  Z O E K  N A A R  E E N  B R E E D  G E D R A G E N ,  C O N C R E E T  T O E P A S B A R E ,
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Waar ga je wonen? Met wie word
je oud? Hoe blijf je gezond, als je
ouder wordt?

Inleiding

Door:
Maria Walters (Lang zult u wonen) 
Arjan in 't Veld (Bureauvijftig)

Lang zult u wonen heeft in de tweede helft
van 2020 in opdracht van provincie
Overijssel onderzocht hoe een nieuwe
breed gedragen bewustwordingsaanpak
Lang zult u wonen 2.0 eruit zou kunnen
zien. Een aanpak die Overijsselaars helpt bij
het voorbereiden op hun woontoekomst.
Dit als vervolg op de bewustwordings-
campagne Lang zult u wonen, die sinds
2013 in de provincie wordt gevoerd. 
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Centrale vraag

Centraal stond de vraag 'hoe kunnen
ouderen gezond en veilig ouder worden in
hun eigen woonomgeving' (een
belangrijke doelstelling in het ‘langer thuis’
beleid). Maar ook, hoe kunnen publieke en
private partijen (jonge) ouderen
informeren, adviseren en ondersteunen
om zich hierop beter voor te bereiden.
Zodat ze hierover eerder nadenken én zelf
op tijd in actie komen.

Breed perspectief

We zijn op onderzoek uitgegaan en deden
dit vanuit een ‘wonen’ perspectief. Maar
omdat wonen meer is dan huisvesting,
keken we ook vanuit het perspectief van
‘sociale kwaliteit’. In dit adviesrapport
nemen we je mee in onze aanpak, de cijfers
rond vergrijzing en ontwikkelingen op de
woningmarkt, inzichten van experts en de
idee van de Blij(f) in de buurt box. We
sluiten af met het advies voor vervolg, om
te komen tot een actieprogramma.
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Lang zult u wonen komt in een
drietal stappen tot een advies.

Aanpak We zetten de cijfers op een rij en
interviewden 25 experts die werkzaam zijn
bij verschillende organisaties (denk aan
gemeenten, ouderen zelf, corporatie,
zorgverzekeraar, GGD enz). 

We vroegen deze experts een nieuwe
concrete, toepasbare
bewustwordingsaanpak te bedenken en
organiseerden twee zgn. designsprints. Dit
leverde een door ouderen getest prototype
van de Blij(f) in de buurt box (werktitel) op.

We gingen op zoek naar draagvlak bij Rijk,
provincie en gemeenten voor een
gezamenlijk actieprogramma gericht op
‘bewustwording en activeren van ouderen’
met daarin de Blij(f) in de buurt box als
eerste concrete activiteit.
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 Waar hebben we het nu precies
over als we praten over wonen en
zorg in Overijssel? Wat is de
opgave? En waar liggen de
uitdagingen en kansen? 

Vergrijzing in
kerncijfers

Om de ‘langer thuis’ ambities in
Nederland echt te kunnen realiseren zijn
voldoende geschikte seniorenwoningen
nodig. 

De kern van de opgave lijkt te zitten in
het ‘wonen’. Als ouderen op de juiste plek
in een geschikte woning wonen, dan
hebben ze vaak meer sociaal contact, is
zorg aan huis te leveren en is er minder
kans op erger. Lang zult u wonen dook in
cijfers en zet de belangrijkste feiten op
een rij.
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50% van de oudere inwoners van
Overijssel woont nu in een ongeschikte
woning. De andere 50% in een geschikte.
Het tekort aan geschikte woningen loopt
naar verwachting op tot zo’n 90 tot
100.000 woningen in 2040.

Er is momenteel een voorraad van 14.000
geschikte koopwoningen op de markt.
Van de totale koopwoningvoorraad zijn
ongeveer 195.000 woningen met (kleine)
ingrepen geschikt te maken.

Woningcorporaties hebben ongeveer
59.000 geschikte woningen voor ouderen.
Slechts 32.500 is geschikt te maken (door
transformatie van (zorg)vastgoed in
geclusterde woonvormen). Maar liefst
90.000 huurwoningen zijn niet geschikt
voor ouderen (te maken).

Ouderen verhuizen niet graag, tussen de
70 tot 90% van de ouderen verhuist liever
niet. Sommige corporaties hebben
doorstroomprogramma’s en
seniorenmakelaars om ouderen te helpen
de stap te zetten naar een geschikte
woning en zo een grote eengezinswoning
beschikbaar te krijgen voor gezinnen.
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Per 2040 is 1 op de 4
inwoners een 65+’er

Het totale aantal 65-plussers neemt de
komende 20 jaar toe van 222.000 tot
315.000. Het aantal 65+ huishoudens in
Overijssel groeit van 140.000 in 2019 tot
210.000 in 2050.

De grootste stijging zit de komende 20
jaar in het aantal 75-plussers. Dat stijgt
tot 160.000. Bijna een verdubbeling ten
opzichte van nu. Na 2030 stijgt het aantal
85+ huishoudens in Overijssel fors.

Het aantal mensen met dementie stijgt.
Van de mensen met dementie woont 60%
tot 70% nog thuis. Ruim 8% van de
mensen boven de 65 jaar heeft dementie,
boven de 80 jaar heeft 25% dementie,
boven de 90 heeft ruim 40% dementie.
Op dit moment hebben 19.000
Overijsselaars dementie, in 2040 is dit
aantal opgelopen tot 33.000 (en stijgt
door tot 40.000 in 2050).

De mismatch tussen vraag
en aanbod naar wonen en
zorg groeit

94% van de Overijsselse ouderen woont
op dit moment (nog) zelfstandig. Ook van
de 85+’ers woont nog 70% gewoon thuis.
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De sleutel voor de
oplossing ligt óók bij
ouderen zelf

De meeste zorg zal bij mensen thuis
moeten worden geleverd. Dat geldt ook
voor de groeiende groep mensen met
dementie. Dat betekent dat linksom of
rechtsom 90 tot 100.000 woningen
geschikt moeten worden gemaakt door
verbouw of nieuwbouw. De
woonomgeving moet daarbij niet worden
vergeten.

Verbouwen van bestaande huurwoningen
of het nieuwbouw van bijvoorbeeld hofjes
is slechts een klein deel van de oplossing.
Het tekort van 100.000 geschikte
woningen kan door transformatie worden
gereduceerd tot 67.500 woningen.
Bijbouwen schiet tekort.

De meeste geschikte woningen moeten
vooral worden gezocht in de 195.000
koopwoningen. Dat betekent dat veel
oudere woningeigenaren zelf in actie
kunnen en moeten komen om hun eigen
huis geschikt te maken.
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Thuis wonen is de norm
volgens 55+’ers van nu

Ongeveer 80% van de 55+’ers denkt
gewoon thuis te blijven wonen als ze
ouder worden. Hoewel de
verhuisbereidheid onder ouderen laag is,
zijn wel steeds meer mensen
geïnteresseerd in ‘hofjes’-achtige
concepten en combinaties met zorg- en
dienstverlening.

Er is een kloof tussen denken en doen:
hoewel mensen wel nadenken over hun
woontoekomst onderneemt ongeveer
70% van de 55+’ers geen actie om zich
hierop voor te bereiden. Ze doen niets:
passen niet aan, verhuizen niet en
wachten af.

Van de 55+’ers in Overijssel geeft
ongeveer 20% aan ooit gezocht te hebben
naar informatie over levensloopbestendig
wonen. 35% zegt wel gebruik te willen
maken van een onafhankelijke
wooncoach.

Woningeigenaren vinden het aanpassen
van hun woning grotendeels hun eigen
verantwoordelijkheid, huurders zien een
verantwoordelijkheid voor henzelf en
voor de corporatie een bijna even grote
verantwoordelijkheid (50-50).
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Lang zult u wonen ziet dat de eerste twee
oplossingen veelvuldig besproken worden
in landelijke actieprogramma’s (Langer
thuis en Taskforce Wonen & Zorg), maar
dat de derde oplossingsrichting nog te
vaak onderbelicht blijft. 

Het nadrukkelijker benoemen en
onderkennen van het belang van deze
derde oplossingsrichting is nodig, om de
vergrijzende bevolking van Overijssel de
komende 20 jaar veilig en gezond te laten
wonen.
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‘Bewustwording en
activering’ als 3e beleidslijn  
‘wonen en zorg’ 

De cijfers laten zien dat het vraagstuk
rond ‘wonen met zorg’ met transformatie
en bijbouwen niet opgelost is. Daarvoor is
het aantal senioren te groot. De sleutel
tot de oplossing ligt dus ook bij de
ouderen zelf. Het is én-én. 

Lang zult u wonen ziet de oplossing van
het nijpende tekort aan geschikte
(senioren-) woningen in drie richtingen:

Beleidslijn 1: Nieuwbouw
Bijbouwen van nieuwe voor senioren
geschikte woningen en nieuwe
woonconcepten als hofjes. 

Beleidslijn 2: Transformatie
Transformatie van (zorg)vastgoed veelal
van corporaties in bijvoorbeeld
geclusterde woonvormen (bijvoorbeeld
nieuwe woonzorgcomplexen).

Beleidslijn 3: Bewustwording &
activering
Bewustwording bij zelfstandig wonende
ouderen (voornamelijk in koopwoningen)
zodat zij zelf in actie komen. En dus tijdig
hun woning aanpassen voor de toekomst
of op tijd verhuizen naar een geschikte
woning.
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25 experts van gemeenten, GGD,
corporaties, zorgverzekeraars, een
projectontwikkelaar, aan experts
op ehealth en woningmarkt-
ontwikkeling, de Taskforce Wonen
& Zorg en natuurlijk ook ouderen
zelf, vroegen we wat vergrijzin in
Overijssel de komende jaren voor
'wonen en zorg' betekent.
.

Experts aan het
woord

Bewustwording nodig, maar
urgentie ontbreekt 

Iedereen is het erover eens dat meer
bewustwording bij (jonge) ouderen nodig is.
Het zelf aanpassen van de woning en
‘voorbereiden op het ouder worden’ is bij
ouderen nog onvoldoende urgent. Wat leidt
tot een lage actiebereidheid. “Ik weet dat het
nodig is, maar doe nu nog niks”.
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Help inwoners bij ‘actie’:
bewustwording alleen is
niet genoeg

Er zijn al best veel ouderen bewust
gemaakt of geworden in de afgelopen
jaren. Ze komen alleen niet in beweging.
Ze nemen niet op tijd maatregelen om
veilig te wonen, op tijd te verhuizen, te
bouwen aan een sociaal netwerk of te
werken aan vitaliteit en een gezonde
leefstijl. Veel ouderen ondernemen niets
en wachten af. De juiste triggers
ontbreken en veel organisaties richten
zich op de groep die niet wil of kan. 

Er is echter een grote groep ouderen die
wel wil of kan, en die met met extra
positieve stimulans en ondersteuning wel
in beweging zal komen; hier liggen
kansen. Dit kan liggen in meer gebruik van
SVn financieringsregelingen als de
Blijvers- en Verzilverleningen die in steeds
meer gemeenten worden gevoerd, maar
nog onvoldoende bekend zijn. Of aan
meer bekendheid geven aan
doorstroomprogramma’s die sommige
corporaties opzetten.
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‘Wonen en zorg’ gebeurt
veelal gewoon thuis

Het overgrote deel van de ouderen woont
‘gewoon’ thuis en ontvangt hier zo nodig
zorg en diensten (94%). Een verbeterslag
is daarom nodig in de bestaande
woningvoorraad. Vooral in de koopsector,
want veel koopwoningen hebben de
potentie om prettig oud in te worden. Tot
op heden ligt de focus bij vergrijzing en
'wonen en zorg' nog te vaak op het
bijbouwen van nieuwe woonconcepten en
de transformatie van bestaand
(zorg)vastgoed in ‘geclusterde’
woonvormen. 

Uit onderzoek blijkt dat nieuwe
woonconcepten en transformatie de
komende jaren onvoldoende geschikte
woningen oplevert. Werk maken van
verbetering van de bestaande
woningvoorraad mét inwoners zelf is dus
een must. 

Vaak ontbreekt het echter aan bestuurlijke
urgentie. Bezuinigingen in het sociaal domein
en andere opgaven rond bijvoorbeeld
duurzaamheid, zorgen voor lage prioriteit op
de beleidsagenda’s. Veel geïnterviewden
vinden dat de landelijke en provinciale
overheid een stimulerende en faciliterende rol
zou moeten vervullen om bewustwording bij
(jonge) ouderen op gang te brengen.
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‘Langer zelfstandig wonen’
is meer dan huisvesting

Bewustwording moet aansluiten bij de
leefwereld van oudere inwoners. Wonen
is een goede ‘insteek’, maar is meer dan
een huisvestingsvraagstuk omdat het ook
een grote sociale component heeft. Het
idee van positieve gezondheid en
preventie wordt door veel geïnterviewden
omarmd. Er vindt bij partijen een omslag
in denken plaats, van ‘ziekte en zorg’ naar
‘gezondheid en gedrag’. Deze omslag
biedt kansen. 

Bewustwording moet daarom niet alleen
over het aanpassen van het huis gaan,
maar ook over vitaliteit en bewegen
(valpreventie), het voorkomen van
eenzaamheid en betrokken blijven bij je
eigen leefomgeving, over zingeving en
eigen regie. 

Ook biedt het zoeken van verbinding met
de duurzaamheidsopgave kansen.
Levensloopbestendig én duurzaam maken
van de woning is ‘twee vliegen in één
klap’.
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Samenwerken voorkomt
versnippering en vergroot
bereik

Waar partijen wel (oudere) inwoners
informeren en bereiken, dreigt
versnippering van informatie.
Samenwerking en afstemming kan veel
opleveren: één vindplek voor informatie
en meer bereik voor minder geld. Niet
alleen de overheid, maar ook corporaties,
GGD, zorg- en welzijnsorganisaties,
brandweer, banken en andere
marktpartijen zien kansen in
samenwerking. Samen met ouderen zien
zij de lokale overheid als belangrijke
onafhankelijke zender van de boodschap
over ‘langer thuis’. 

Vervolgens moet op het lokale niveau (bij
mensen in de buurt) de bewustwording
opvolging krijgen door zowel publieke als
private marktpartijen met hun producten
en diensten. 

Een goede balans tussen onafhankelijke
informatie en advies versus commerciële
informatie over producten en diensten, is
volgens ouderen nodig om goede keuzes
te kunnen maken.

1 0
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Bewustwordingscampagne
heeft geen simpel
verdienmodel 

Een bewustwordingscampagne kost tijd en
geld zonder dat besparingen aantoonbaar
in geld zijn uit te drukken. Bezuinigingen in
het sociaal domein zorgen ervoor dat
gemeenten niet over financiële middelen
beschikken om lokale publiekscampagnes
op te zetten die echt impact/bereik en
voldoende continuïteit (lange adem)
hebben om de groeiende aantallen
ouderen in de komende 10-20 jaar te
bereiken. 

1 1

Gemeenten kijken naar de provincie en
het Rijk voor financiële ondersteuning.
Daarbij ontbreekt het partijen vaak ook
aan de kennis en personele capaciteit om
dit soort campagnes goed op te zetten en
uit te voeren. 
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Er vonden twee zogenaamde
designsprints plaats. Een
designsprint is een methodiek om
in korte tijd met een team van
mensen met verschillende
achtergronden tot concreet
resultaat te komen. Door corona
waren we genoodzaakt de sprints
online te doen.

Desingnsprints Bedenk een concrete en
toepasbare
bewustwordingsaanpak

Centraal stond de vraag: Hoe krijgen we
oudere inwoners in beweging, zorgen we voor
een gedragsverandering, helpen we hen van
‘denken in doen’? Ofwel hoe krijgen we hen in
beweging? 

Dit resulteerde in een prototype van de Blij(f)
in de buurt box. Een mooi vormgegeven doos
die een oudere zelf kan aanvragen. In de box
vinden zij rondom de grote levensthema’s
wonen, zorg, vrije tijd en welzijn, allerhande
informatie van lokale partijen. Uit de eigen
buurt dus, om vooral in de eigen buurt te
kunnen blijven wonen en leven.

1 2



Testpanel is positief over
idee 'box'

Het prototype Blij(f) in de buurt box
bespraken we met behulp van een
voorgestructureerde vragenlijst met een
testpanel van senioren. Hun reacties
waren erg positief. De eigen buurt spreekt
aan, men geeft aan de box zelf te zullen
aanvragen, mogelijk ook voor anderen. En
als de informatie nu nog niet relevant is,
dan zal men de box bewaren voor een
ander moment. 

De afzender van de box zou volgens het
testpanel de gemeente moeten zijn.
Panelleden geven aan dat ouderen
behoefte hebben aan onafhankelijke
informatie, advies en ondersteuning. Aan
de andere kant realiseert men zich, dat als
er daadwerkelijk ‘iets’ moet gebeuren,
lokale ondernemers nodig zijn. Een goede
balans tussen commerciële en niet-
commerciële informatie in de box is dus
belangrijk. 
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Samenwerken publiek -
private partijen is kansrijk

Lang zult u wonen is van mening dat we
hiermee iets in handen hebben om
ouderen niet alleen te bereiken en bewust
te maken, maar ook op het juiste moment
in beweging te krijgen. En iets waarmee
we de urgentie kunnen verhogen en met
alle lokale en maatschappelijke partijen
samen aan de slag kunnen.

1 3
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De cijfers liegen er niet om. Als
gevolg van vergrijzing ontstaat er
in Overijssel de komende 20 jaar
een tekort aan 100.000 geschikte
woningen om prettig oud te
worden. Wat te doen?

.

Advies voor vervolg Benoem ‘Bewustwording en
activering ouderen’ als 3e
beleidslijn

Woningaanpassing van potentieel geschikte
(koop)woningen biedt, naast bijbouwen en
transformatie, een belangrijke
oplossingsrichting en kansen. Er zijn namelijk
in Overijssel maarliefst 195.000
koopwoningen die potentieel geschikt zijn.

Lang zult u wonen adviseert daarom provincie
Overijssel, Taskforce Wonen & Zorg en
gemeenten die een woonzorgvisie opstellen,
om ‘bewustwording en activering’ van
ouderen en aanpassing van de bestaande
(koop)woningvoorraad als derde beleidslijn in
de Woonagenda, woonzorgvisie en
prestatieafspraken op te nemen. 

1 4



waar de leefwereld van ouderen
uitgangspunt is. Wonen is de ‘insteek’,
maar vanuit het perspectief van de
individuele oudere is er ruimte voor
aansluiting op andere levensdomeinen,
zoals vitaliteit, eenzaamheid en
zingeving.
waarin partijen samenwerken aan
concrete acties en bereik, zoals de
Blij(f) in de buurt box, maar ook
samenwerken aan onderzoek (wat
willen ouderen en wat werkt) en
innovatie. 
waaraan partijen zich voor een langere
periode bijvoorbeeld 3-5 jaar willen
committeren

Zet samenwerking tussen
publiek-private partijen op

Lang zult u wonen heeft bij een groot
aantal lokale, provinciale en landelijke
partijen geïnventariseerd of zij
geïnteresseerd zijn in participatie in een
nieuwe bewustwordingsaanpak in
Overijssel. De partijen reageerden positief
en spraken hun intentie tot samenwerking
uit. 

Wij constateren dat er draagvlak is voor
samenwerking aan bewustwording en met
name de Blij(f) in de buurt box in
Overijssel. Ook is inmiddels bij een zestal
gemeenten de concrete vraag uitgezet om
als proeflocatie te fungeren voor de
ontwikkeling, implementatie en test van de
Blij(f) in de Buurt box. 
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gericht op het levensloopgeschikt
maken van de bestaande
woningvoorraad. Deze
oplossingsrichting is naast bijbouwen
en transformeren nodig, om de sterk
vergrijzende bevolking gezond en veilig
te laten wonen.
waarin het activeren van ouderen
centraal staat. Een eerste belangrijkste
activiteit hierin is de ontwikkeling en
implementatie van de Blij(f) in de buurt
box. Het programma kan direct of later
met andere projecten of activiteiten
worden uitgebreid.
waarin overheden (lokaal, provinciaal
en landelijk) samenwerken met
maatschappelijke en commerciële
partners die voldoende urgentie
onderkennen en een gezamenlijke
aanpak onderschrijven. 

Breng beleid in praktijk met
concreet actieprogramma

Om de derde beleidslijn in praktijk te
brengen, adviseren wij Provincie Overijssel
om samen met Rijk en Overijsselse
gemeenten, maatschappelijke organisaties
en marktpartijen een meerjarig
actieprogramma te starten

Een programma

1 5
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Maatschappelijke
businesscase blijft moeilijk
in geld uit te drukken

Een bewustwordingsaanpak heeft geen
simpel verdienmodel. Het is door
samenwerkingspartners niet eenvoudig in
geld uit te drukken wat bewustwording en
activering hen oplevert. In een
maatschappelijke businesscase geloven
partners wel: als wordt geïnvesteerd in
bewustwording en inwoners maken
‘levensloopbestendige’ keuzes, kan erger
worden voorkomen. 

1 6

Ook onderschrijft een aantal partners dat
samen opzetten en financieren van
bewustwording goedkoper is, omdat
‘samen meer mogelijk is’ (meer bereik,
herkenning bij ouderen) en niet iedereen
het wiel opnieuw hoeft uit te vinden
(samen onderzoeken, ontwikkelen en
kennis delen). De aanpak van ‘oude’ Lang
zult u wonen campagne heeft dat voor
hen inmiddels bewezen.
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Hoe verder? Wij adviseren
provincie Overijssel om de
volgende vervolgstappen te zetten.

Vervolgstappen  Actieprogramma opstellen

Stel een actieprogramma op met een
brede coalitie van partijen die samen
willen werken aan bewustwording en
activering van oudere inwoners, zodat zij
een mooie woontoekomst in de provincie
Overijssel tegemoet gaan. 

Het actieprogramma heeft wat Lang zult u
wonen betreft 3 lijnen: samen innoveren
(zoals de Blij(f) in de buurt box), samen
onderzoeken (wat heeft de oudere
inwoner nu nodig), samen bereiken
(samen communiceren, campagne
voeren). Het actieprogramma heeft een
stevige bestuurlijke basis en sluit aan op
de inzet van de Taskforce Wonen & Zorg
in Overijssel.

1 7



Ondersteuning gemeenten 

Help deze 3-5 gemeenten met financiering
als dat nodig is. Gemeenten hebben niet
altijd zelf de middelen (vrij) om een
bewustwordingscampagne en bijbehorend
ondersteuningspakket goed voor te
bereiden en uit te voeren.

Kennisdeling en opschaling
Neem ook in het actieprogramma op hoe
alle gemeenten die geen ‘proeflocatie’ zijn,
kunnen participeren. Zodat ook zij
concreet aan de slag kunnen gaan met het
informeren, adviseren en activeren van
oudere inwoners rond het zelfstandig
thuis (blijven) wonen.
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Gezamenlijke financiering

Zorg met de coalitiepartners voor
financiering van het actieprogramma, in
ieder geval voor de eerste twee jaar. Zoals
gezegd heeft bewustwording geen
eenvoudige businesscase, start daarom
met publieke financiering en laat het
aandeel private financiering langzaam
groeien (zonder dat de onafhankelijke
informatievoorziening in het gedrang
komt). 

Eén of meer proeflocatie(s)

Ga concreet aan de slag met het
ontwikkelen, inzetten en testen van de
Blij(f) in de buurt box in 3-5 gemeenten
die als proeflocatie willen fungeren
(ambitie: 10.000 boxen in 2021/2022).
Met als resultaat een aanpak die
kopieerbaar en schaalbaar is, naar andere
gemeenten, provincies of landelijk. De
‘box’ is een concreet en toepasbaar
‘vehikel’ voor samenwerking en
gezamenlijke financiering door publiek en
private partijen. 
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Anjo Geluk | Denktank 60+ / Raad voor Ouderen

Arthur Burghouts | TOPFIT Citizenlab

Bert van 't Land | Gemeente Hardenberg

Corine Böhmers | Health Innovation Park

Eric Wolkotte | Technologie & Zorg Academie

Gaby Coolen & Rabia El Morabet Belhaj-Boulaksil | Ministerie VWS - programma

Langer Thuis

Hanny Flore | Seniorenplatform Enschede

Hans Haveman | Beoordelingscommissie SET, programma Langer thuis

Hiddo Born | Gemeente Enschede

Jan Jukema | Saxion - Grozzerdam Deventer - TOPFIT Citizenlab

Jan Megens | Menzis

Jan Smelik | Nederland zorgt voor Elkaar

Jeannette Knol & Charlotte van der Ziel | Zilverenkruis

Ludan Schmid | Erinthuis

Marita Spauwen | GGD IJsselland

Martin Bleijenburg | Companen

Melanie Maatman | WoonTwente

Peter Bisschop | On(t)roerend Goed

Petra Stuitje | DeltaWonen

Rick Hogenboom | De Posten - Taskforce Wonen en Zorg IZO Twente

Suzanne Rijsman | Gemeente Hardenberg

Terry Heemskerk | Techniek Nederland

Tim Jongman |Nederland zorgt voor elkaar / Twentse Noabers 

Wimke Schuurmans | Ministerie VWS - programma Langer Thuis

Deelnemers aan de interviews

Bijlage I
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Annelot van Rooij | Provincie Overijssel, trainee

Erik Koekoek | Zilverenkruis

Harm Nieboer | Huurdersorganisatie

Karin Scholten | Gemeente Almelo - sociaal domein

Peter Bisschop | On(t)roerend Goed

Petra Stuitje | DeltaWonen

Rembrandt de Vries | Cosbo Almelo

Rosalie Bosman | Provincie Overijssel

Tim Jongman | Nederland zorgt voor elkaar/ Twentse Noabers

Anjo Geluk | Denktank 60+ / Raad voor Ouderen

Arthur Burghouts | TOPFIT Citizenlab

Corine Böhmers | Health Innovation Park

Eric Wolkotte | Technologie & Zorg Academie

Iris Boers | Provincie Overijssel

Jan Jukema | Saxion - Grozzerdam Deventer - TopFit

Ludan Schmid | Erinthuis

Martin Bleijenburg | Companen

Suzanne Rijsman | Gemeente Hardenberg

Lambert Schrik | Namens huurders WoonTwente

Simone de Groot | GGD IJsselland

Paul Wensveen | GGD IJsselland

Deelnemers aan de designsprints

Bijlage II
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