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Maatschappelijke organisaties Oegstgeest 
organiseren conferentie Zeker Thuis 8 oktober  
 
De vergrijzing zet de komende decennia door en zal naar verwachting leiden tot een 
verdubbeling van het aantal senioren en daarmee ook van het aantal zorgbehoeftige 
senioren. Het is niet de verwachting dat de professionele voorzieningen zoals 
verpleeghuizen, welzijnsorganisaties en eerstelijnszorg gelijke tred houden met deze 
ontwikkeling. Dit wordt ook wel de zorgkloof genoemd. Het betekent dat naar de 
toekomst toe steeds meer senioren langer zelfstandig thuis zullen blijven wonen. Op zich 
is dat ook de wens van de meeste senioren, maar om dat mogelijk te maken is er nog 
wel wat te doen. 
 
Ook Oegstgeest zal zich moeten voorbereiden op de vergrijzing en de zorgkloof. De 
partijen die hierin met elkaar willen samenwerken zijn ervan overtuigd dat oplossingen 
voor de vergrijzing en de zorgkloof vooral in de thuissituatie gezocht moeten worden. Dat 
sluit aan bij de wens van senioren om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven 
leven, maar ook bij een realistische inschatting wat de zorg in de toekomst kan bieden. 
We nemen daarom als doelstelling Zeker Thuis, zowel ten aanzien van de voorkeur om 
langer thuis te blijven wonen als de zekerheid die door de zorg en welzijn geboden kan 
worden in de thuissituatie. 
 
Om het doel Zeker Thuis te realiseren willen we in Oegstgeest de handen 
ineenslaan tussen zorgorganisaties, welzijnsorganisaties, burgerinitiatieven, 
woningcorporatie en gemeente in de vorm van een coalitie, die zich 
verantwoordelijk voelt voor de realisatie van dit pact. De volgende partijen 
hebben we daarvoor gecommitteerd: 

• Zorgorganisaties: Wijksamenwerkingsverband Oegstgeest, Activite, 
Marente, Buurtzorg 

• Welzijnsorganisaties: Radius 
• Burgerinitiatieven: Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest, Oegstgeester 

Hofjes 
• Woningcorporaties: MeerWonen 
• Sociaal Team Oegstgeest 

 
Deze partijen hebben zich verenigd in de coalitie Zeker Thuis. Wij delen het doel om 
senioren in staat te stellen langer zelfstandig thuis te blijven wonen in verbinding met 
elkaar en de wijk. We willen dit bereiken door het versterken van bestaande en nieuwe 
projecten op het gebied van wonen, welzijn en zorg, die enerzijds het welzijn, de 
gezondheid en de vitaliteit te bevorderen en anderzijds professionele voorzieningen in de 
eerste en tweede lijn toegankelijk en betaalbaar houden. 
 
De coalitie Zeker Thuis tekent op vrijdag 8 oktober het pact Zeker Thuis en biedt 
dit aan de gemeente Oegstgeest aan tijdens een conferentie in het 
Dorpscentrum Oegstgeest. We nodigen iedereen vanuit de maatschappelijke 
organisaties in Oegstgeest uit om hierbij aanwezig te zijn. Aanmelding voor de 
conferentie (of de livestream) kan door uiterlijk 30 september een email te 
sturen aan pact@langerzelfstandiglevenoegstgeest.nl met daarin de wens om 
live aanwezig te zijn (beperkt aantal beschikbare plaatsen) dan wel deze te 
volgen via een livestream (nadere details worden tijdig gemaild). Het 
programma is op de volgende pagina te vinden. 
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Programma conferentie Zeker Thuis 
 
14.30 
 

Inloop 
 

15.00 Opening en welkom 
Vanuit organisatiecomité 
 

15.15 Keynote 
Tineke Abma, Leyden Academy  
 

15.30 Aanbieding pact aan wethouder Jan Nieuwenhuis  
 

15.45 Paneldiscussie Levensloopbestendig wonen 
Guus Bannenberg, discussieleider 
Peter Hoogvliet, MeerWonen 
Lid bewonersgroep Vereniging Oegstgeester Hofjes 
Anne Leemhuis, Marente 
 

16.30 Pauze 
 

16.45 Paneldiscussie Vitale Buurten en Buurtgerichte zorg 
Lodewijk Schmit Jongbloed, discussieleider 
Sietske Steenbergen, sociaal makelaar 
Sjors Gerritsen, Radius 
Veronique Wertenbroek, Wijksamenwerkingsplatform 
Francis van Eijsackers, Activite 
 

17.30 Borrel 
Aangeboden door het burgerinitiatief Langer Zelfstandig Leven 
Oegstgeest in verband met het 5-jarig bestaan van het burgerinitiatief 
 

18.00 Einde bijeenkomst 
 

 
 
 
 


