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De kust is een vergrijzende regio 
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De kust als vergrijzende regio 

De kust is een specifieke regio: 

 

- Eigen vergrijzende bevolking 

- Vergrijzende bevolking vanuit pensioenmigratie 

- Verhoogde grijze druk zal toenemen: oudere bevolking, kleinere huishoudens 



4 

Studiedag 29.05.2015 – Ook de aangespoelden blijven – Woon- en zorgperspectieven van pensioenmigranten aan de Kust 
 

Wonen aan de kust: ‘moving in time’ of ‘ageing in place’ 

3 hypothesen 

 

- “Pensioenmigraties zijn een voortzetting van het tweedeverblijfsbezit. De 
beslissing daartoe wordt doorgaans vroeger genomen en zet zich geleidelijk in 
vanaf de leeftijd van ongeveer 55 jaar.” 

 

- “ Op latere leeftijd hebben senioren de neiging terug te keren naar de regio 
waar ze hun roots of (klein)kinderen hebben en consumeren dus iet altijd hun 
zorg aan de kust.” 

 

- “De verhuisbewegingen die senioren op het einde van hun wooncarrière 
maken, is er doorgaans één richting (stads-)centrum.” 
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Wonen aan de kust: ‘moving in time’ of ‘ageing in place’ 

 

“Pensioenmigraties zijn een voortzetting van het tweedeverblijfsbezit. De 
beslissing daartoe wordt doorgaans vroeger genomen en zet zich geleidelijk in 
vanaf de leeftijd van ongeveer 55 jaar.” 

 

- Voorzetting van een verblijf aan de kust: eigen tweede verblijf, via familie met 
een tweede verblijf, doorbrengen van (jeugd)vakanties 

 

- Verhuis wordt reeds vroeger aangezet, tussen de 41 en 55 jaar 
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Wonen aan de kust: ‘moving in time’ of ‘ageing in place’ 

 

“ Op latere leeftijd hebben senioren de neiging terug te keren naar de regio waar 
ze hun roots of (klein)kinderen hebben en consumeren dus niet altijd hun zorg aan 
de kust.” 

 

- Slechts een beperkte terugkeer aanwezig. 

 

- Aandeel senioren neemt alleen maar toe door het cohorte-effect 

 

- Men stelt uitdrukkelijk te willen blijven wonen aan de kust. 

 

- Behoefte aan kwalitatief wonen en zorg zal toenemen 
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Wonen aan de kust: ‘moving in time’ of ‘ageing in place’ 

 

“De verhuisbewegingen die senioren op het einde van hun wooncarrière maken, is 
er doorgaans één richting (stads-)centrum.” 

 

- Dubbele verhuisbeweging bij 80-plussers 

 

- Ten eerste een beweging richting woonzorgcentra 

 

- Ten tweede een beweging richting (stads-)centra  
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Demografische druk 

 

− tekst 
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De kust staat voor enorme uitdagingen 

- Pensioenmigranten zullen blijven komen en blijven wonen 
 

- Verdere vergrijzing in de nabije en verre toekomst 
 

- De woningen zijn hier niet voor aangepast 
 

- Pensioenmigranten en ouderen die aan de kust wonen hebben zich 
 nauwelijks voorbereid op het ouder worden 
 

− Vrees bestaat dat er onvoldoende (gespecialiseerde) zorg zal zijn 
 

en … 
 
-  Het gaat over grote aantallen (+ 60.000 senioren) 

 
-  Het is urgent: de bevolkingspiramide staat in 2020 al op haar kop 

 
-  Een gericht ouderenbeleid zal lang moeten duren  
 
 



Krijtlijnen voor een ouderenbeleid 
 
1. Vergrijzing als een troef 
 
2. Zelfredzaam wonen als vertrekpunt 
 
3. Bewustmaking 
 
4. Een aanbod bedacht vanuit de doelgroep  
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1 Vergrijzing als troef  

 

− Voortrekkersrol op nationaal en internationaal vlak 

 

− Regio-specifiek seniorenbeleid 

 

− Focus op betaalbare en kwalitatieve woonzorgarrangementen 

− Maar kan ook belangrijke economische meerwaarde en (gespecialiseerde) 
tewerkstelling generen 

− Kritische massa om innovatief te werk te gaan 

 

− Woonbeleid en zorgbeleid samen brengen 

 



12 

Studiedag 29.05.2015 – Ook de aangespoelden blijven – Woon- en zorgperspectieven van pensioenmigranten aan de Kust 
 

Ageing in place realiseren: Masterplan Ouderenbeleid aan de kust  

 

1. Domein-overschrijdend samenwerken: en-en verhaal 

- Huidige zorgverstrekking vertrekt te weinig vanuit wonen 

- Bij ongewijzigd beleid zullen tekorten ontstaan 

 

2. Duidelijke planning  

- Waar wonen ouderen? In welke buurten? 

- Welke noden en behoeften zijn er ? 

 

3. Verwerven van kennis 

- Aantallen: regelmatige monitoring en inschatting van de behoeften 

- Knowhow rond wonen, zorg, omgaan met openbaar domein 

 

 

 

 

1 Vergrijzing als troef  
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2. Zelfredzaam wonen als uitgangspunt 

Focus op aantrekkelijk wonen 

 

− Inspelen op de wensen en behoeften van senioren 

 

− Zorg en wonen niet bedenken vanuit de dienstverlener of zorgverstrekker 

 

− MAAR vanuit de ontvanger 

 

Senioren een alternatief bieden: zelfstandig wonen met regie over het eigen leven 

 

Overgang van ‘ageing in place’ naar ‘ageing well in place’ 
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3. Bewustmaking 

− Algemeen probleem “Zorg is iets voor later” 

− Beslissingen worden vaak tot het eigenlijk te laat is  

− Perceptie rond woonzorgcentra is niet positief, ‘laatste halte’ 

− Aangepaste woonvormen zijn onvoldoende gekend 

 

− Proactieve communicatie: ouder worden en de mogelijke gevolgen 
 bespreekbaar maken 

− Vertrekken vanuit een positief verhaal: ondersteuning als aangenaam aspect 
 om comfortabel te wonen  

 

− Onrechtstreeks gevolg: kwaliteitsverwachtingen zullen toenemen 

 

− Inzetten op een sociaal netwerk  
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4. Een aanbod bedacht vanuit de doelgroep 

Zelfredzaamheid van de senior als uitgangspunt 

 

− Wat willen zij?  

− Wat zijn hun behoeften? 

− Hoe willen zij ouder worden? 

− Waar willen zijn verouderen? 

− … 

 

Lived experiences: ouderen moeten actief nadenken, voorstellen, 
wensen en verlangens verwoorden. 

 

Voorwaarde: bespreekbaar maken 
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4. Een aanbod bedacht vanuit de doelgroep 

 

- Ouderen willen steeds langer zelfstandig wonen 

 

- Zelfredzaamheid maximaal mogelijk maken 

 

- Oudervriendelijk beleid focust zich op vlak van wonen het best op: 

 

- De toegankelijkheid en aangepastheid van de woningen 

 

- De aangepastheid van de onmiddellijke omgeving van de woning 

 

- De inbedding van de woning in de ruimere omgeving  
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Cases invoegen 

2. Zelfredzaam wonen als uitgangspunt 

 
Kleinschaligheid: senioren onder de toren in de pastorijen van Adegem en Kleit (Maldegem) 
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Cases invoegen 

2. Zelfredzaam wonen als uitgangspunt 

 
Kleinschaligheid integratie in het stadsweefsel door decentralisatie in Middelburg (NL) 
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Cases invoegen 

2. Zelfredzaam wonen als uitgangspunt 

 
Wonen met service/ondersteuning ipv zorg: Stichting Vughterstede in Vught (NL)  
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Ageing well aan de kust: 

− Volwaardige en leeftijdsvriendelijke woning 

− Leeftijdsvriendelijke buurt 

− Aantrekkelijk om te wonen en te vertoeven 

− Voldoende redenen om buiten te komen 

− Noodzakelijke behoeften 

− Sociale contacten  

− Bedacht vanuit de doelgroep zelf 

− Opgevolgd vanuit de gemeente 

 

Rol voor de kustgemeenten én Vlaamse overheid  

− Aanpassen regelgeving voor alternatieven en aanpassingen 

− Inzetten op de creatie van een voldoende en kwalitatief en betaalbaar aanbod 
aan woningen, zorg en woonzorgcombinaties 

− Cliënt centraal plaatsen en niet de organisatie 

− Bewustwording  

 

4. Een aanbod bedacht vanuit de doelgroep 


