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1. BESCHRIJVING ORGANISATIEMODEL 2: platform Levensloop-
bestendig wonen “screenshot” 

 

1.1 Fase in het proces – wanneer is het screenshot gemaakt? 

Het platform is nieuw op te richten, het is eigenlijk alleen nog maar een idee en bevindt zich dus echt 
bij de start van de ontwikkeling. Er zijn in het proces wel principes benoemd en ook waarden. Voor 
het platform is het zaak om snel met een eerste ontwerpteam aan tafel te gaan om het idee naar een 
pilot of eerste activiteit te brengen.  

 
1.2 De grote droom – het waarom 

“Iedereen zou een zo betekenisvol leven moeten kunnen leiden. Wonen in een huis dat je leven 
ondersteunt in plaats van belemmert is, daarbij waardevol”. 

Landelijk zijn er reeds diverse initiatieven op het gebied van levensloopbestendig wonen, 
bijvoorbeeld Lang Zult u Wonen. Ook zijn er organisaties die programma’s van deskundigheids-
bevordering levensloopbestendig wonen aanbieden, zoals de brancheorganisatie van installateurs, 
Techniek Nederland. Ook zijn er diverse interessante websites van regionale initiatieven elders in het 
land.  

In deze regio missen de initiatiefnemers echter een open en laagdrempelig regionaal platform, waar 
iedereen zich bij kan aansluiten, die kennis wil delen op het gebied van levensloopbestendig wonen. 
Daarom willen zij een kennisplatform oprichten in de regio Horst-Venray. Binnen dit platform vinden 
op verschillende manieren dialogen plaats. In de eerste en belangrijkste plaats tussen mensen die 
nadenken over de vraag hoe zij zullen wonen als ze oud zijn, dan wel mensen die hun woonomgeving 
geschikt willen maken voor alle levensfases. Ook is er professionele en vakinhoudelijke bundeling en 
uitwisseling van kennis. Maar wat de beweging vooral uniek maakt is dat de dialoog tussen de mens 
(de doelgroep) én de professional op een continue manier gestimuleerd wordt.  

 

1.3 De principes, ofwel het kompas van de leden van het platform (bovenste klaverblad) 
 
Het platform zal werken vanuit de volgende principes: 

• Gelijkwaardige en open dialoog, luisteren en vertellen, voor iedereen toegankelijk 
• Kennis delen, inwoners en professionals (geen professionele maatwerkadviezen) 
• Halen en brengen, deelname is niet vrijblijvend, van iedere deelnemer wordt verwacht dat hij 

ook iets inbrengt en dat hij/zij zich conformeert aan de principes 
• Beweging maar geen bekering, inspireren, motiveren, maar niet als een missionaris zieltjes 

winnen 
• Positief kritisch, niet leunend klagen 
• Regionaal, minse van heej 
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1.4 Community – met wie (rechterklaverblad) 

Omwille van de leesbaarheid een herhaling van het stukje theorie in paragraaf 1.7: Een community 
ontstaat doordat een groep mensen rond een idee bij elkaar komt en dingen samen gaat doen. Het is 
te zien als een netwerk van zelforganiserende mensen, die op basis van een gemeenschappelijke 
agenda, een gemeenschappelijk doel of belang samenwerken door ideeën, informatie en andere 
bronnen te delen. Sleutelwoorden voor een community zijn participatie, interactie en 
gemeenschappelijkheid.  

De mate van betrokkenheid van leden verschilt en kan worden weergegeven door onderstaand 
waardenetwerk. 

 

 

Figuur 1 Het waardenetwerk van betrokkenen rondom een initiatief 

 

Anders dan in de Expertgroep MKB, is in dit model niet zozeer sprake van één beoogde doelgroep. 
Het zou juist plaats moeten bieden aan diverse groepen mensen, die als gemeenschappelijk kenmerk 
interesse hebben in het thema levensloopbestendig wonen.  

 

1.4.1 Essentiële kern 

De beoogde leden van het platform zijn inwoners van de regio die actief op zoek zijn of gaan naar 
informatie omtrent levensloopbestendig wonen. Gedreven door het idee dat ze zo veel mogelijk 
regie willen voeren over hun leven en dat ook zo lang mogelijk willen blijven doen. Dat ze zelf hun 
pad hierin kiezen en hun informatie zoeken. Het vraagt een actieve houding, niet leunend.  
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Om het platform gerealiseerd te krijgen is er zo snel mogelijk een vertegenwoordiging van deze 
inwoners nodig. Volgens het klaverbladmodel kan een initiatief immers alleen maar slagen als er 
gebruikers in het ontwerpteam zitten, als ze mee vorm geven aan het platform en haar activiteiten.  

Daarnaast zullen mensen uit de aangesloten bedrijven en organisaties uit het RAAK project het 
initiatief mee moeten realiseren en in eerste instantie ook de organisatie ter hand nemen. Dat zijn 
dus de leden van de Expertgroep MKB, de gemeente, de Rabobank, Top onderzoek en Hogeschool 
Zuyd. Het is van belang dat deze mensen persoonlijk gemotiveerd zijn om het platform mee te 
vormen. Te denken is aan 4-6 personen.  

Kenmerken van deze professionele leden van de essentiële kern:  

o Kartrekkers, uitdragers van de principes 
o Persoonlijke drive 
o Organisatorisch verantwoordelijk en zorg voor continuïteit 

Zij gaan dus, samen met inwoners en andere belangstellenden aan de hand van het klaverbladmodel 
het platform in de komende maanden en jaren ontwikkelen.  

 

1.4.2 Versterkende leden 

Met de hulp van deze leden wordt het platform sterker. Ze hebben een meerwaarde voor het 
collectief en hebben een actieve bijdrage:  

- partners uit de Expertgroep MKB, niet zijnde de kartrekkers 
- partners uit het RAAK-project, niet zijnde de karttrekkers 
- branche- en andere verenigingen 
- verwijzers uit de zorg 
- influencers of mantelzorgers 
- vrijwilligers of andere betrokkenen 
- andere bedrijven en organisaties die voor specialistisch advies, uitvoering van een project of 

levering van goederen ingeschakeld kunnen worden 

Dit is uiteraard niet statisch. Het kan zijn dat een organisatie in de versterkende cirkel zó betrokken 
en gemotiveerd raakt dat deze ook mee gaat doen in de essentiële kern om het platform te 
ontwikkelen en dragen.  

 

1.4.3 Volgers of ambassadeurs 

Volgers of ‘likers’ op social media. Ze volgen het project met belangstelling, maar je hoeft niet op een 
actieve bijdrage van ze te rekenen.  

De grootste kracht van deze community, en dus het Platform, is dat de mensen die deel zijn van de 
community, of dat nu in de binnenste cirkel is of bij de volgers, gaan praten over 
levensloopbestendig wonen. Met elkaar, met hun buren of vrienden of bij het voetbal. Of een 
wijkverpleegkundige met een cliënt of mantelzorger. En als er voldoende beweging is, ontstaat er 
een vliegwiel en komen op deze manier heel veel mensen met het thema in aanraking, de 
bewustwording.  
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1.5 Het concrete aanbod – het wat: het centrale cadeau in het centrum van het model   

 “regionaal platform om kennis te delen over levensloopbestendig wonen voor iedereen die daarin 
geïnteresseerd is, dus inwoners, organisaties, bedrijven en beleidsmakers”.  

Het aanbod zal gevormd worden door de leden van het platform, maar zal altijd een vorm van 
kennisdeling en dialoog zijn (horizontale achtbaan). Te denken is aan: 

• Laagdrempelige inloopsessies, waarschijnlijk aan de hand van een thema 
• Workshops, lezingen of andere iets meer formeel georganiseerde kennisdelingen 
• Cursusachtige trajecten met meerdere bijeenkomsten 
• Professionele (bij)scholing 
• Digitaal platform voor kennisdeling en dialoog 

 

Mogelijke inhoud van de thema’s 

• Bewustwording en denken over levensloopbestendig wonen  
− “Moet” ik er iets mee? Over mogelijkheden, kansen, wat het oplevert en wat niet. 
− Wat is de kans dat me iets gebeurt? Kan ik op alles voorbereid zijn? 
− Wil ik daar op voorbereid zijn? Wil ik dat mijn huis past bij mijn leven of dat ik me aan 

moet passen aan mijn huis? Hoe belangrijk is het voor mij om de regie te houden? 
− Wat is een goed moment om stappen te zetten? 
− Hoe kan ik mensen in mijn omgeving bewustmaken of stimuleren? 

• Informatie vertalen naar eigen situatie: 
− Kan ik mijn huis blijven wonen? 
− Wat zijn de plus- en minpunten van mijn huis? 
− Wat is belangrijk in een levensloopbestendig huis? 
− Wat komt er allemaal bij kijken? 
− Wat gaat dat kosten? 
− Zijn er subsidies of andere financiële hulpmiddelen? 

• Huis op thema:  
− Comfort, wat maakt een huis een fijn huis 
− Hoe vertaal je wensen en eisen naar een mooi levensloopbestendig ontwerp 
− Kleur, licht, materiaal, wat is helpend en wat juist niet 
− Normen, zoals toegankelijkheid, normen 
− Bouw- en installatie, domotica 
− Ergotherapeutische en zorgaspecten, ziektebeelden 
− Kennis van producten en oplossingen, functioneel, maar het mag ook mooi zijn 

 

1.6 Organisatie en vorm (linker klaverblad) 

De initiatiefnemers zullen moeten zoeken naar de juiste organisatorische vorm en financiering.  

Voor de onafhankelijkheid is het van belang dat iedereen die in het platform komt halen, daar ook 
iets brengt. Het kan om geld gaan, maar ook om andere waarden. Te denken is aan contributie en 
bijdrages in geld of tijd aan activiteiten. Dat dit voor sommige deelnemers een remmende werking 
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kan hebben, is duidelijk. Maar de initiatiefnemers gaan ervan uit dat daardoor een samenstelling 
ontstaat van mensen die ook écht iets willen bijdragen vanuit een positief-kritische houding.  

 

1.7 Meervoudige en gedeelde waardes (onderste klaverblad) 

Het platform brengt door de laagdrempeligheid en brede community-structuur voor veel mensen en 
organisaties verschillende waardes. Uiteraard staan daar ook investeringen tegenover. Het is echter 
nog niet duidelijk op welke manier het halen en brengen principe concreet wordt uitgewerkt. Dat is 
voor een volgende fase.  

Voor inwoners van de regio zijn de volgende zaken van waarde: 

- Toegang tot informatie en kennis 
- Toegang tot een netwerk 
- Uitwisselen en delen 
- Gelijkgestemden ontmoeten 
- Onafhankelijk, iedereen mag deelnemen 

Bovenstaande waarden zijn ook opbrengsten voor professionals. Aanvullend is daarbij van waarde:  

- Expertise en deskundigheid verbeteren en uitwisselen 
- Ontmoeten van inwoners (inclusief potentiële klanten) en daardoor leren wat er leeft, wat voor 

hen belangrijk is 
- Inwoners (inclusief potentiële klanten) hebben de mogelijkheid om zelf kennis op te doen, zich 

te oriënteren, hun wensen duidelijker te krijgen, zelf stappen te kunnen zetten, gelijkgestemden 
ontmoeten, dus zelf regie te voeren.  

Voor de gemeente en regio: 

- Des te meer bewustwording, des te meer bewuste keuzes. Dat heeft een positieve invloed op 
het welzijn van de inwoners.  

- Ook zal het leiden tot meer anticiperen en het aanpassen van bestaande woningen, dus meer 
voorbereide en veilige huizen in het totale woningaanbod. 

- De bewoners van de levensloopbestendige wonen kunnen langer in hun eigen omgeving blijven 
en de regie over hun leven blijven voeren. 

- Een levensloopgeschikte woning heeft een ook invloed op sociale factoren zoals eenzaamheid. 
Het is immers langer mogelijk in deze woningen op bezoek te gaan, dan wel bezoek te 
ontvangen.  

- Meer huizen zijn voor mantelzorgers en professionele zorgverleners geschikt om op een goede 
en veilige manier zorg te verlenen. 

- Regie voeren en anticiperen is het tegenovergestelde van achteroverleunen, laten gebeuren en 
dan afhankelijk zijn van organisaties om de levenskwaliteit nog enigszins te behouden.  
 

1.8 Communicatie en marketing 

Het platform werkt vooral in de bewustwordings- en overwegingsfase van de klantreis. Daar zullen 
de activiteiten en inhoudelijke boodschappen op afgestemd moeten worden.  
Nader onderzoek is nog wenselijk naar de kenmerken en motivaties van mensen die hierin 
geïnteresseerd zijn en hoe hen te bereiken.  
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Een website met algemene informatie, die ook als basis dient voor digitale uitwisseling van kennis, 
zal in ieder geval ontwikkeld dienen te worden. Verder is het van belang dat er veel dialoog 
georganiseerd wordt; dat is bij uitstek het middel om bewustwording te creëren. Uiteraard zijn er 
uitingen in de sociale media nodig om mensen uit te nodigen voor de dialogen en bijeenkomsten.  
 
Zie hieronder nogmaals de afbeelding van de klantreis en de positie van het platform en de 
Expertgroep MKB  daarin.  

 

Figuur 2 Touchpoints klantreizen 

 

Voor de communicatie boodschappen is de verbinding met de droom en de waardes van belang, het 
waarom: 

 Zo lang mogelijk zelf de regie in uw leven houden 
 Een ondersteunend huis in plaats van belemmerend 
 Voorbereid zijn, een gerust gevoel 
 Comfort voor later en zeker ook nu 
 Veiligheid 
 Mooi 
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1.9 Schematisch samengevat Platform 

De beschrijving van het Platform in bovenstaande paragrafen, is hieronder met steekwoorden 
samengevat in het format van het klaverbladmodel. 

 
Figuur 3 schematische samenvatting Platform 
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