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Van de redactietafel
Met dat EK voetbal is het niet veel geworden! Ik heb laatst nog het laatste
velletje oranje toiletpapier door de wc gespoeld. Het heeft niet mogen baten.
Verder was de zomer een beetje op en af, maar al met al kijk ik er toch wel
met plezier op terug.
‘Dansen met Jansen’ was een misser van de bovenste plank, maar vanavond
meldde de regering toch het einde van de 1,5 meter maatregel. Nou nog een
kabinet en dan kunnen we weer een beetje vooruitdenken. En hopelijk geen
verrassingen meer!
Afgelopen zondag werd nog eens benadrukt dat we naast alle al bekende problemen ook een serieus woonprobleem hebben. Nu zullen de meeste VGGleden wel een fatsoenlijk dak boven hun hoofd hebben, maar het was toch
aanleiding om eens op het thema wonen wat rond te neuzen op het internet en
wat zicht te krijgen op de positie van senioren in deze. Het zou leuk zijn als er
wat reacties komen op dit thema, want het is iets wat niet alleen onszelf aangaat, maar met name onze kinderen en kleinkinderen. Ik ben benieuwd.
De bijdrage van Johan Meulekamp viel in goede aarde; dit keer opnieuw een
bijdrage over het werkverleden, dit keer van de hand van Jaap Groeneveld,
inmiddels geen onbekende voor de lezers van dit bulletin. Bedankt Jaap.
Blijf gezond allemaal, en veel leesplezier,

Herman Goossens
p.s.
Om kostenredenen wordt het bulletin nog steeds uitgebracht in zwart-wit,
maar op onze website kunt u veel afbeeldingen en foto’s bekijken in kleur.

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 15 november 2021
Geplande kerstbijeenkomst: maandagmiddag 13 december 2021
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Van de bestuurstafel
Alweer een nieuw Informatie Bulletin van
onze vereniging. Het heeft tot ieders verdriet lang moeten duren, maar de activiteiten, waaraan door menig lid wordt meegedaan, zijn nu allemaal weer van start
gegaan. Ook het bestuur is weer bijeengekomen en zal dat hopelijk elke eerste
maandag van de maand blijven doen. We
klaverjassen en biljarten weer dat het een
lust is (een tijdje geleden alweer begonnen), het bridgen op de woensdagmiddag is per 1 september weer een vast punt, en ook de leden van de klokkenclub zien elkaar weer.
Ik heb het hier en daar ter sprake gebracht en zo te horen zijn we allen redelijk
ongeschonden de coronatijd doorgekomen. Gelukkig maar, hopelijk komt dat
niet meer in die mate terug. Toch blijft het belangrijk ons te realiseren dat er
nog veel virus in omloop is en is het nog verre van ‘normaal’. Zover ik weet
zijn alle deelnemers aan de activiteiten volledig gevaccineerd, maar ik druk u
op het hart: doe voorzichtig, en blijf thuis als u Covid-achtige klachten hebt.
We houden echter geen toegangscontrole.
Tijd dus om de tot nu uitgestelde activiteiten van onze vereniging weer op te
starten.
Als eerste denk ik hierbij aan de kerstbijeenkomst. We hebben de zaal achter
de Vituskerk weer kunnen huren en wel op maandagmiddag 13 december.
Hou die datum vrij in uw agenda. Ik kijk er zelf weer naar uit om al die oude
en nieuwe leden en donateurs weer in levenden lijve te ontmoeten. Natuurlijk
onder het genot van een hapje en drankje en ook een kerstverhaal zal niet ontbreken.
Volgend jaar zal er ook weer een algemene ledenvergadering worden gehouden. We hebben heel wat in te halen na twee ALV-loze jaren. We hopen dat u
het bestuur nog even uw vertrouwen geeft en we horen te zijner tijd wel wat u
vindt van het reilen en zeilen van de vereniging gedurende deze lastige periode.
Ik hoop echt om velen van u weer op onze kerstbijeenkomst te kunnen ontmoeten
Wim Gooiker, Voorzitter
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Stand van zake pensioenen
Afgelopen jaar is een akkoord bereikt over een nieuw pensioenstelsel in
Nederland. In het kort komt het erop neer dat het pensioen meer gaat
meebewegen met de economie: gaat het goed met de economie, dan valt
het pensioen hoger uit, gaat het slecht, dan wordt het pensioen verlaagd.
Het pensioenakkoord is tot stand gekomen door toedoen van de overheid, de werkgevers en de werknemers (vakbonden). De gepensioneerden waren geen deelnemer aan dit overleg. Dit komt omdat er in het
verleden van uit werd gegaan dat de belangen van de gepensioneerden
behartigd zouden worden door de vakbonden.
De ouderenbonden waar onze vereniging bij aangesloten is, hebben de
afgelopen tijd hun best gedaan om zoveel mogelijk invloed op het resultaat uit te oefenen. Ook willen zij bij de verdere uitwerking van het pensioenakkoord als volwaardige partner aan tafel zitten. Dat is tot op heden nog niet gelukt, maar de ouderenbonden worden wel gehoord.
Op dit moment zijn er nauwelijks nieuwe ontwikkelingen. Het kabinet
is demissionair en de politiek heeft even genoeg aan zichzelf.
Welke veranderingen staan ons te wachten? Veel is onduidelijk, maar
dat de doorsneepremie wordt afgeschaft is zeker. Tot nu toe bouwden
jongeren en ouderen per jaar en per ingelegde euro evenveel pensioen
op. Dat was geen probleem als je gedurende je hele carrière bij hetzelfde pensioenfonds bleef. Dit is echter steeds minder het geval.
Maar als je dat gaat veranderen schieten de werknemers van pakweg 45
jaar en ouder erbij in. Dit moet gecompenseerd worden, maar door wie?
In de politiek heerst de opvatting dat dit uit de reserves van de pensioenfondsen betaald kan worden. Maar die reserves zijn ontstaan uit de
ingelegde premies van de ouderen en de daarmee behaalde beleggingsresultaten. Dit noemt de politiek solidariteit. Maar die gaat wel één richting op! Een ander belangrijk onderwerp is de individualisering: van
een collectieve pot naar een individuele pot. Dat klinkt D66-achtig
mooi: je belegt in eigen beheer. Maar ook hier geldt de hoofdwet van de
economie: “niet goed, geld (pensioen) weg”.
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Zo wil mijn broer niet meer aan zijn Fortis-pensioen herinnerd worden.
Een goede oplossing is om al die individuele potjes collectief te beleggen.
Een en ander gaat de komende tijd uitgewerkt worden, maar wel later
dan gepland.
We hopen dat de gepensioneerden hierbij een grotere rol kunnen spelen
dan tot nu toe. En de pensioenfondsen? Die moeten met de resultaten
van de uitwerking van het pensioenakkoord aan de slag. Voor onze leden met een Philips-pensioen is dat het Philips Pensioenfonds. De taak
van het Philips Pensioenfonds (en elk pensioenfonds) is om voor iedereen die deelneemt aan het Pensioenfonds goed te zorgen. Het pensioenfonds beoordeelt of de nieuwe regeling evenwichtig is, dat er geen
groepen onevenredig benadeeld worden. Ook is het natuurlijk van groot
belang dat een regeling uitvoerbaar is. Omdat we als vereniging in het
bestuur van het Philips Pensioenfonds vertegenwoordigd zijn, is het
hier gemakkelijker om onze invloed te laten gelden. Maar we blijven op
de beide paarden wedden!
Harrie Raaijmakers
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Van een ‘volksverreschrijver’ naar een telexmachine
Op het Electro-Mechanisch Laboratorium (EML) van PTI werd, in samenwerking met de Commerciële Afdeling Telegrafie (m.n. Harry
Bouwman), vanaf ca. 1970 gewerkt aan een eenvoudige en draagbare
printer voor o.a. journalisten. Hij zou aangesloten moeten worden op
een telefoonlijn via een akoestische koppeling, waarin de hoorn van een
telefoontoestel – eventueel in een telefooncel – werd gelegd. Hiermee
werden ingewikkelde toestemmingen voor of het verbod op het direct
aansluiten van vreemde apparatuur op de telefoonlijnen omzeild. Dat
werkte eerst ook zo met fax-apparatuur.
Henk de Jong, mijn eerste groepsleider op het EML destijds,
was de drijvende kracht achter het apparaat dat aanvankelijk de werknaam ‘volksverreschrijver’ had. Harry Wesseling – een zeer creatief
knutselaar – was mijn collega op het lab, die verschillende constructies
uittestte die De Jong had bedacht. Constructie en Ontwikkeling TT
kwam er eerst nog niet aan te pas. De eerste proefmodellen werden natuurlijk in de Hulpwerkplaats Telefonie Telegrafie (HWTT) gerealiseerd. Het printergedeelte bestond in de kern uit een 7-naalds matrixprintkop uit een reguliere fabricage van Philips (RTC) te Evreux (F) die
voor kassaprinters en dergelijke werden gebruikt. De printer zou in
plaats van met inktlint, gaan werken met drukgevoelig papier, eventueel
meerdere lagen. Om het geluid te dempen zat er zand in de metalen rol.
Het toetsenbord kon met een vaste connector aan de voorzijde
van de printer worden gekoppeld. Omdat toetsen met reedcontacten te
duur waren, had De Jong iets anders gevonden. Per toets zouden twee
verende vergulde draden kaatsvrij contact maken met de geleidende
rubber (in plaats van isolatie) rond een koperdraad. Deze draad liep
langs een hele rij toetsen, die één gezamenlijk kunststof frame hadden.
Deze contacttechnologie werd ook toegepast in Philips keyboards voor
muziek, naar ik mij herinner. Philips Data Systems in Eiserfeld (D) zou
volgens deze technologie een heel laag toetsenbordsysteem ontwikkelen
en verscheidene jaren leveren bij de eigen randapparatuur.
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Afb. 1: Het prototype van de Hilversumse telexmachine bij een geënsceneerde vergadering (foto PTI dd 28-02-1973, coll. auteur).

Naar een moderne telexmachine
Toen er een paar demonstreerbare proefmodellen waren kwam de beoordeling van de Commerciële Afdeling Telegrafie en de directie. Het
moest meer een telexmachine worden, aan te sluiten op het telexnet, en
er moest een geheugenfunctie in. De snelheid zou 50, 75 of 100 Baud
moeten zijn. Het geheugen zou een cassetteband moeten worden. De
Philips compact-cassette, zoals die ook voor muziek in de particuliere
sfeer werd gebruikt en toen ook voor dataopslag in zwang kwam, zou
daarvoor gebruikt moeten worden. Gekeken werd naar een recorder van
Data Systems in Den Haag, maar deze was te groot, te duur en met een
te ingewikkelde snelheidsregeling op de capstanmotor, die de lees- en
schrijfsnelheid van de magneetband bepaalde.
Henk de Jongs motto was altijd: ‘Eenvoud is het kenmerk van
het ware’. Hij wilde het eenvoudiger en gecharmeerd als hij was van
9
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stappenmotoren, werd deze aangedreven door zo’n motor. De codering
van het signaal op de band was een eenvoudige afgeleide van de seriële
codering volgens Baudot bij telex. Aan mij de eer om het ding elektromechanisch uit te testen in het lab en mee te denken in het verbeteren
van het ontwerp van de recorder. Daarbij heb ik veel samengewerkt met
Ruud Franzen, die de elektronica deed.
Peter van Overbeek, een fysicus, was inmiddels mijn nieuwe
groepsleider geworden. Hij bedacht een andere aansturing voor de stappenmotor van de printer om grotere snelheden te halen bij de terugloop
van de printkop. Daarop heeft hij, samen met Frits Gerritsen meen ik,
nog patent gekregen. Van Overbeek zou ook werken aan een ‘stille versie’ voor het leger. Daar zou met de kennis van nu wel heel veel aan
gedaan moeten worden, want je kon het apparaat gewoon op afstand
uitlezen, zo bleek bij een test bij HSA in Hengelo.
Inmiddels was het project groter geworden. Er was commercieel
belangstelling getoond door Western Union (WU) in de VS. Constructie TT werd ingeschakeld evenals Ontwikkeling TT (groep van Joop
Appels bij Huis- en Bedrijfstelefonie). Constructeur Hugo Schuhmacher, die pas bij de uitgedunde Radio en Radar vandaan kwam, kreeg de
leiding voor het gehele mechanische ontwerp. De telexmachine zou een
modern ogend product worden. Natuurlijk werd hierbij Industrial Design in Eindhoven ingeschakeld, de heer Schellekens. Heel wat anders
zou het worden dan de gangbare lompe Siemens-machines en Teletypes
(zie Afb. 1).
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Afb. 2: De “Apolloprintkop” die in de Hilversumse telexmachine volgens Afb. 1 zat
(foto auteur).

Apolloprintkop
Uit duurproeven was gebleken dat de slijtage van de printkop te groot
en ongelijk was in verband met de bovenste en onderste naalden, waardoor de tekens verminkt werden. Dat kwam door de grotere buigstraal
van deze buitenste naalden, want de zuigermagneten lagen in een plat
vlak. Frits Waarlé – een zeer goed constructeur met veel ideeën – ging
een verbeterde printkop ontwerpen. Zonder CAD construeerde hij het
ruimtelijk ingewikkelde onderdeel op het tekenbord. Alle naalden
kwamen keurig gelagerd in bronzen geleidingsbuisjes met allemaal dezelfde buigstraal te liggen. Dezelfde Evreuse zuigermagneten werden
nu cirkelvormig gegroepeerd. De printkop kreeg al snel de onofficiële
naam “Apolloprintkop”, want het was in de tijd van het Apolloprogramma van de NASA met de maandlandingen als hoogtepunten (19691972). Om de printkop gemakkelijk te kunnen vervangen werd hij met
een ‘bierflessluiting’ aan de wagen vastgeklemd. Ik heb nog één van de
door de HWTT gemaakte modellen in mijn bezit – de eigenlijke aanleiding van dit verhaal (zie Afb. 2).
Er werden in 1973 een aantal werkende prototypen gerealiseerd
met TTL-logica om later om te zetten naar LSI-IC’s. Wel was er al een
speciaal keyboardbuffer in een IC geïntegreerd en in Nijmegen gemaakt
(Bob Verbruggen). Het werd een race tegen de klok met nachtwerk om
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deze modellen betrouwbaar te laten werken zodat met een paar ervan
afgereisd kon worden naar Western Union. Het fijne weet ik er niet van,
maar het bleek dat de belangstelling voor het apparaat bij hogere verantwoordelijken bij WU toch anders lag dan het contact van onze
Commerciële Afdeling had gesuggereerd. Het feest ging niet door, de
WU-projectleider vloog de laan uit en wij zaten met een kater.

Afb. 3: PACT200 met ponsbandunit, gebruikt tot 1990 en anno 2021 nog werkend
(foto auteur).

Ontwikkeling naar Zweden
WU was de strohalm waar het Hilversumse project zich aan vast had
geklampt. Onderwijl was er namelijk een beweging gaande bij de
Hoofdindustriegroep Telecommunicatie en Defensie Systemen (TDS)
om bepaalde producten te centraliseren en niet overal hetzelfde net even
anders te doen. In Zweden had Philips een bedrijf van Arenco overgenomen dat bankterminals maakte, dat bij Data Systems was ondergebracht en in Vällingby bij Stockholm zat. Die maakte ook matrixprinters. Bij het toenmalige al langer bestaande Philips Teleindustrie AB
(PTAB) in Järfälla, daar vlakbij, werd ook al gewerkt aan een telexmachine op basis van zulke printers. Kortom de Hilversumse ervaring
moest daar maar ingeschoven worden op last van TDS-directeur ir. Van
Doveren. Drie mensen gingen in januari 1974 mee als expats voor uiteindelijk ruim twee jaar. Dat waren Henk de Jong als ‘adviseur’ en Bob
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Verbruggen (Ontw. HBT) en ikzelf als ontwikkelingsmedewerkers.
Commercieel was de Zweed Jan Landberger, die eerder ook bij PTI in
Het Gooi werkte, de stuwende kracht.
Teruggegrepen werd naar drukken met inktlint en naar een geheugen op ponsband (PACT200), maar wel met uitzicht op een elektronisch geheugen dat in 1981 ook kwam (PACT220 en 250). Ik denk overigens dat het avontuur met de kwetsbare compact-cassette ons nog veel
hoofdbrekens gekost zou hebben. De kortere maar niet ideale matrixprintkop van Vällingby werd gebruikt. Als toetsenbord was de keus
gevallen op een contactloos digitaal product van Honeywell, waar in
Hilversum ook al sprake van was. Dat was het enige dat overeenkwam.
Helemaal nieuw was het gebruik van de eerste Intel microprocessor 8008 (PACT220 met 8080). Dat was zo nieuw, daar mocht absoluut niet over gepraat worden met de collega’s van Philips-Tekade uit
Neurenberg, die ook over de vloer kwamen, ‘want dan zou dat binnen
de kortste keren bij Siemens bekend zijn’!

Afb. 4: RUT200, zoals die in 1976 werd gepresenteerd
(uit: PTR jrg 24, nr. 2 juni 1976).

Een paar mechanisch zeer ervaren constructeurs onder leiding van Clas
Lindelöw, die met hem van de kassaregisterfabriek Sveda waren overgekomen, waren in januari 1974 al een eind op weg. Aanvankelijk was
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het idee dat Sveda de mechanica zou fabriceren, maar door de collaps
van Unidata in 1974 moest het werk binnen Philips worden gebracht.
De printerunit en de ponser kwamen bij Philips in Eiserfeld terecht. De
optische ponsbandlezer is in de Metaalwarenfabriek van PTI in Hilversum geproduceerd.
De civiele versie is vooral geleverd bij systemen, waarvoor Philips een eigen randapparaat kon leveren: TOR, DS714 en DSX40. Met
de laatste verschenen de PACT-en – zonder ponsbandeenheid - ook op
secretariaten bij PTI. PACT 500 en RUT500 voor ASCII-code (vergelijk Teletype) is nooit wat geworden. De militaire variant zou RUT200
worden, die na een lang kwalificatieproces aan het Zweedse leger en de
Duitse Bundeswehr is geleverd (Afb. 4), in tegenstelling tot de Nederlandse Defensie, die de civiel versie in de communicatiecontainer afnam. Het product is ontwikkeld in de nadagen van telex waardoor het
marginaal is gebleven. Omstreeks 1985 is het hele ontwerp met alle
gereedschappen verkocht aan een Indiaas bedrijf.
Bob Verbruggen en ik kwamen terug bij PTI in Hilversum, resp.
bij de CA en EML. Henk de Jong vertrok naar Nedap in Groenlo, waar
hij uiteindelijk directeur van de Ontwikkeling werd.
Jaap Groeneveld, mei 2021.
Zie eventueel ook Philips Telecommunication Review (PTR), 34 (1976) 2 voor
PACT200/500 en RUT200/500. resp. 39 (1981) 1 voor PACT220.
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Zij die uit ons oog verdwenen
Wij hebben via een rouwbrief of anderszins kennisgenomen van het overlijden
van:
Mevr. L. Langhorst – Stouthart
Dhr. A.R.M. Dibbets
Dhr. H.J. Velo
Dhr. W.G.J. Verschuuren
Dhr. S.G. van Zuijlen
Dhr. S.A. Broek
Dhr. M.B. Geelhoed
Dhr. H. Doorn

3 februari 2021
16 maart 2021
10 april 2021
6 mei 2021
24 mei 2021
29 juni 2021
8 juli 2021
30 augustus 2021

Laren
Laren
Maartensdijk
Bussum
Amersfoort
Soest
Hoevelaken
Huizen

De redactie en het bestuur van de VGG wensen alle nabestaanden veel sterkte
toe bij het verwerken van dit verlies.
Het bestuur van de VGG
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Hoe gaat het met ons?
Het afgelopen decennium begint het besef een beetje door te breken dat je, om
een beeld te krijgen van hoe het gaat met onze samenleving, moet kijken naar
meer dan naar de groei van het Bruto Binnenlands Product. Toch worden al
langer pogingen gedaan om iets van de ‘kwaliteit van leven’ in kaart te brengen
Sinds 1997 berekent het Sociaal Cultureel Planbureau al een Leefsituatie Index, waarmee gepoogd wordt tot een objectieve waardering te komen van een
aantal aspecten van onze samenleving: wonen, mobiliteit, vakantie, vrije tijd,
sport, bezit van consumptiegoederen, sociale participatie en gezondheid.
De gegevens worden verzameld d.m.v. een enquête onder enkele duizenden
steekproefsgewijs geselecteerde personen. Met name grotere gemeentes maken hier weer gebruik van om ontwikkelingen te volgen, en produceren met
enige regelmaat een fraai rapport over de lokale leefsituatie.
Het Centraal Bureau voor Statistiek berekent sinds 2013 een meer subjectieve
index: de Persoonlijke Welzijn Index. Deze methode onderzoekt de tevredenheid over / het vertrouwen in een aantal dimensies. Elke dimensie bevat één of
meer indicatoren die na een statistische rekenpartij samen een score opleveren
tussen 0 en 10.

De dimensies komen beter in beeld aan de hand van de vragen die daarover in
een enquête gesteld worden. Tenzij anders vermeld wordt gevraagd naar een
score op een schaal van 1 (laagst) t/m 10 (hoogst). Als land scoren wij ca. 7,5.
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Materiële levensstandaard:
Hoe tevreden bent u met de financiële situatie van uw huishouden?
Voor alleenstaanden was de vraagtekst iets anders:
Hoe tevreden bent u met uw financiële situatie?
Opleiding en arbeid
Hoe tevreden bent u met de opleidingskansen die u tot nu toe heeft gehad?
Hoe tevreden bent u met uw werk?
Hoe tevreden bent u met uw dagelijkse bezigheden?
Economische risico’s
Kunt u op een schaal van 1 (nooit) t/m 10 (voortdurend) aangeven hoe vaak u
zich zorgen maakt over uw financiële toekomst?
Gezondheid
Hoe tevreden bent u met uw lichamelijke gezondheid?
Hoe tevreden bent u met uw psychische gezondheid?
Sociale relaties
Hoe tevreden bent u met uw sociale leven?
Participatie en vertrouwen
Hoeveel vertrouwen heeft u in volgende organisaties en hun functioneren
1 (veel), 2 (tamelijk veel), 3 (niet zo veel) of 4 (helemaal geen):
De Tweede Kamer
Rechters
De politie
Veiligheid
Kunt u op een schaal van 1 (nooit) t/m 10 (voortdurend) aangeven hoe vaak u
zich onveilig voelt?
Milieu en leefomgeving
Hoe tevreden bent u met de buurt waarin u woont?

Allemaal vragen die gaan over veel meer dan het BBP, maar voor ons welbevinden zeer relevant. Voor de liefhebbers van dit soort sociale statistiek verwijs ik naar:
www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/13/persoonlijk-welzijn-vrijwel-gelijk-gebleven.

Herman Goossens
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Wonen en ouder worden
In het dorp waar ik woon is, door sloop van oude voorzieningen, ruimte gekomen voor woningbouw en ontstond vanzelf de discussie hoe en voor wie.
Ik woon in een aangrenzende wijk met ruime gezinshuizen, waar voor het
overgrote deel (oudere) echtparen en alleenstaanden in wonen. Doorstroming
vindt maar mondjesmaat plaats.
Deze situatie is niet uniek in Nederland. In vrijwel het hele land doet dit zich
voor. In de negentiger jaren werd een beleid ingezet om ouderen vooral thuis
te laten wonen en zorg, waar nodig, thuis te leveren. Het begrip ‘levensbestendige woning’ werd geïntroduceerd en een nieuwe markt van woningaanpassingen werd aangeboord.
Inmiddels wordt duidelijk dat dat beleid ook zijn schaduwkanten heeft.
- Ouderen blijven wonen in huizen die eigenlijk te groot zijn.
- Woningen zijn wel aangepast, maar wijken vaak niet, waardoor ouderen
sociaal geïsoleerd raken en vereenzamen.
- Verduurzaming van woningen raakt in het slop, omdat de investering niet
wordt terugverdiend.
- Doorstroming valt stil omdat aantrekkelijke alternatieven ontbreken.
Overheden schrijven meters rapporten over deze problematiek, maar tot echte
oplossingen komt het maar moeizaam, omdat er zoveel partijen met verschillende belangen bij betrokken zijn. Maar toch ontstaan er alternatieven die in
de praktijk goed voldoen, alhoewel ouder worden natuurlijk altijd met problemen blijft komen.
Discussies in mijn dorp hebben ertoe geleid dat er in de aankomende projecten
ook woningen en appartementen voor senioren zijn opgenomen. Of dat de
doorstroming op gang brengt zal de tijd leren.
Een heel bruikbare site als uitgangspunt om beter thuis te raken in deze materie is www.beteroud.nl. Deze site geeft heel veel verwijzingen naar allerlei
initiatieven die het beste met ouderen voorhebben. Elders in dit bulletin vindt
u wat bijdragen over deze materie die ik al snuffelend ben tegengekomen.
Herman Goossens
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Vijf trends in wonen voor ouderen
1. Collectief wonen
We zien een groei van allerlei vormen van collectief wonen. Soms nemen ouderen zelf het initiatief voor het opzetten van een woongemeenschap, zoals de bewoners van het Boekhuis in Amersfoort. Soms is het
een andere partij zoals projectontwikkelaar Blauwhoed die Park Entree
in Schiedam realiseerde of corporatie Waterweg Wonen die in Vlaardingen een bruisend wooncomplex voor 55-plussers creëerde.
2. Aanpassingen eigen omgeving
Ten tweede zien we meer woonvormen ontstaan waar mensen niet meer
voor hoeven te verhuizen. Zo is Stichting Statiegeld op Jeugd in het
vergrijsde dorp Son en Breugel bezig met het idee om grote woningen
kadastraal te splitsen. De ouderen blijven op de benedenverdieping wonen en de jongeren boven. Denk ook aan het gespikkelde wonen zoals
woongroep Couwenhoven in Zeist doet. Twintig bewoners wonen verspreid over zes verdiepingen van een flat en vormen een woongroep
met elkaar.
3. Gemengde woonvormen
Gemengde woonvormen zijn met een opmars bezig. Zoals het woonproject DeBuurt in Utrecht waar maatschappelijk gebiedsontwikkelaar AM
samen met andere organisaties werkt aan een complex met 343 huurwoningen van middeldure huur voor starters en ouderen met en zonder
zorgvraag. Het wordt een plek waar mensen kunnen wonen, werken,
ontmoeten en ontspannen. In het complex zijn woningen voor een diverse groep variërend van ouders met kinderen met autisme tot woningen voor ouderen met een migratieachtergrond en dementie.
In Utrecht zijn meer gemengd-wonen-projecten te vinden zoals MIXIT
en LIVIN van corporatie Mitros en Place2BU van corporatie Portaal. In
deze projecten krijgen kwetsbare mensen de mogelijkheid om, onder
begeleiding, te wonen met mensen die niet tot de kwetsbare doelgroep
behoren.
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4. Omzien naar elkaar
We zien diverse woonvormen waarbij het omzien naar elkaar een grote
rol speelt. Bewoners wonen niet zomaar in het complex en zijn meer
dan goede buren. LIFE in Amsterdam is daar een voorbeeld van. In
LIFE zijn 59 vrije sector huurappartementen voor betrokken 50-plussers
te huur. Als je er wilt wonen, is het belangrijk dat je open-minded bent
naar andere culturen en ook bijdraagt aan de sociale cohesie. Bijvoorbeeld door anderen te helpen met klusjes, het geven van taalles aan de
buurvrouw of tekenles geven als vrijwilliger bij Cordaan.
5. Zorgcommunities
Als vijfde trend zien we verfrissende concepten ontstaan zoals het Butterfly effect waarbij kleine huisjes, de ‘tiny houses’ verhuurd worden
aan vrijwilligers, familieleden, cliënten en zorgverleners op het terrein
van de zorginstelling. Zo bouwen ze aan zorgzame gemeenschappen.
Of de ontwikkeling van de empathische woning waarbij het huis de
taken van de mantelzorger overneemt door technische snufjes. Projecties, licht- en geluidssignalen helpen ouderen met dementie in zulke
woningen met hun ritme. Wat voor de meeste woonvormen geldt: ze
vergen in alle opzichten onderhoud. Soms is professionele begeleiding
nodig om de community levendig te houden. Contacten gaan namelijk
niet altijd vanzelf. Ook is het belangrijk om teleurstellingen te voorkomen door goede voorlichting en het helder krijgen van verwachtingen.
Grootste knelpunten
We moeten zorgen dat er meer woonvormen komen. Hierbij vormen
geschikte locaties en financiering de twee grootste knelpunten. Gelukkig is daar vanuit de landelijke Taskforce Wonen en Zorg aandacht
voor. Initiatiefnemers laten zich hierdoor niet afschrikken, want er ontstaan al veel mooie woonvormen. Wel is het nodig dat het bijbehorende
proces in de nabije toekomst wat makkelijker gaat. Want de urgentie is
er!
bron: ZorgSaamWonen, een landelijk platform voor de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
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Onderzoek naar woonwensen vitale ouderen
Het is natuurlijk niet verbazingwekkend dat commerciële partijen met argusogen kijken naar de almaar groeiende doelgroep van senioren. Een eerste
voorwaarde is dan wel goed te snappen hoe de doelgroep in elkaar zit. Op het
internet vond ik een recent onderzoek van AM, een onderdeel van de BAMgroep, van april 2021.
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Het gaat te ver om hier het hele onderzoek uit de doeken te doen, maar het is
aardig om te zien hoe ‘de markt’ naar ons kijkt. We laten ons niet graag in
vakjes duwen en zijn allemaal anders en uniek, toch? Maar desondanks.
De onderstaande techniek wordt heel vaak gebruikt om een beetje ordening
aan te brengen in een complexe wereld.
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De kleuren gaan verloren in zwart-wit weergave, maar de tekst geeft voldoende houvast.

Het aardige van dit onderzoek is dat het ook een aantal voorbeelden geeft van
gerealiseerde projecten, en lessen die daaruit geleerd zijn.
U vindt het onderzoek door op www.am.nl te zoeken naar ‘actieve ouderen’;
het is gratis te downloaden.
Herman Goossens
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Boekbespreking

Dit boekje is een uitgave van netwerk 100, een samenwerkingsverband van professionele organisaties
in welzijn, zorg, onderzoek en onderwijs in de regio Gelderland-Zuid.

Het boekje beoogt het volgende:
•
•
•
•
•
•
•

Ouderen blijven sociaal actief
Ouderen blijven fysiek actief
Ouderen blijven mentaal actief
Zorgen dat ouderen mee blijven tellen
Ouderen bereiden zich voor op wat komen gaat
In gesprek gaan over wensen en behoeften
Verdieping in de mogelijkheden van moderne technologie

Het is gratis te downloaden op www.beteroud.nl/preventie
Herman Goossens
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Tenslotte

Insecten Airbnb op de voormalige vliegbasis Soesterberg
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Activiteiten:
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