
 Eén jaar programma Langer Thuis

Het programma Langer Thuis initieert en versnelt lokale, regionale en landelijke initiatieven op het gebied 
van ondersteuning en zorg thuis, mantelzorgers en vrijwilligers zorg en welzijn en wonen. Zodat ouderen 
in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven. 
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Actielijn 2:
Mantelzorg en  
vrijwilligers in  
zorg en welzijn

- Denktank ‘Ontregel de mantelzorg’  
 gestart.
-  Landelijke aanjager respijtzorg aan de slag.
-  Werk & Mantelzorg gestart voor  
 bewustwording onder werkgevers met  
 337 mantelzorgvriendelijke bedrijven  
 in Nederland.

Actielijn 1:
Ondersteuning 
en zorg thuis

- In 65% van de gemeenten een netwerk   
 integrale ouderenzorg in beeld.
- Aanpak voor een landelijk dekkend    
 netwerk van regionale samenwerking   
 tussen inkopers.
- Handreiking ‘Ondersteuning en zorg  voor  
 kwetsbare ouderen thuis’ vastgesteld. 
- 90 quickscans en 1 al toegekende aanvraag  
 Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET).
- 14 proeftuinen gegevensuitwisseling   
 (InZicht-regeling).
- Ouderengeneeskunde in de eerste lijn  
 en acute zorg naar 66.000 uur.
- De helft van de regionale coördinatie-  
 functies voldoet al aan de onlangs   
 vastgestelde minimumeisen en  
 90% coördineert meer zorgvormen  
 dan het eerstelijnsverblijf.

Actielijn 3:
Wonen

Actielijn 1  
Pilots versterking basis binnen programma Sociaal Domein (10)
Netwerken integrale ouderenzorg in de wijk (ZonMw) (35)

Actielijn 2
 Pilots logeerzorg (10)
  Pilots sociale benadering dementie (4)
  Pilots Samen Ouder Worden (19)
  Bijeenkomsten bewustwording mantelzorg (9)

Actielijn 3
  Gebiedscoalities innovatie programma  

Langer thuis- inclusieve wijk (24) 

Regionale en lokale initiatieven per actielijn

Overige resultaten  In het programma Langer Thuis werken  
21 partijen samen:  VNG/ NDSD, ZN, ActiZ,  
Aedes, LHV, InEen, KNFG, KNMP, PPN, Sociaal 
Werk Nederland, Verenso, MantelzorgNL,  
NOV, KBO-PCOB, ZorgthuisNL, Patiënten- 
federatie, V&VN, VNO-NCW, MKB Nederland,  
het ministerie van Binnenlandse Zaken en het 
ministerie  van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.© RIVM

- Kennis- en innovatieprogramma gestart.
- Taskforce Wonen en Zorg van start.
- Ondersteuningsteam Wonen en zorg   
 van start.
- Ouderenhuisvesting opgenomen  
 in twee Woondeals (Groningen en   
 Zuidelijke Randstad).
- Eerste subsidie voor haalbaarheids- 
 onderzoek verleend onder    
 Stimuleringsregeling Wonen en zorg.


