LANGER THUIS WONEN

Een maatschappelijke uitdaging bij de kop pakken,
verschillende organisaties verbinden en in een lab tot
nieuwe inzichten komen. Dat had DataFryslân voor ogen
bij de organisatie van het datalab met als thema 'langer
thuis wonen'.
Samen met woningcorporatie Elkien werden handen
ineengeslagen en zagen twintig deelnemers uit
verschillende organisaties elkaar voor het eerst. In vier
groepen gingen zij aan de slag met het thema. Ze zochten
naar verbindingen en experimenteerden met data die nog
niet eerder bij elkaar was gebracht. Op 21 november 2019
werden de eerste resultaten gepresenteerd.

TEAM 1 HOE VERPLAATSEN OUDEREN ZICH?
Hoe verplaatsten ouderen zich van en naar
voorzieningen? De invalshoek is 'mobiliteit'.
Aan de hand van een tijdlijn is verplaatsingsgedrag
letterlijk in kaart gebracht. Aan de hand van een aantal
fictieve activiteiten hebben we gekeken hoe ouderen zich
verplaatsen, bijvoorbeeld naar een zorgverlener, bezoek en
winkels.
We hebben naar de situatie van een nog vitaal echtpaar in
de leeftijd van 75 jaar gekeken. Zij wonen in een grote stad
(Leeuwarden). Deze situatie hebben we vergeleken met
een weduwe, die slecht ter been is. Zij woont op het
platteland (Jorwert).
RESULTAAT
Een aantal kaarten die de verschillende activiteiten en de
bijbehorende verplaatsingen laten zien.
CONCLUSIE
Er is een groot verschil in voorzieningen en de
bereikbaarheid daarvan in de grote stad vergeleken met
het platteland. Tevens is er een groot verschil in de (vrije)
keuze die de twee doelgroepen hebben in de manier
waarop zij zich willen verplaatsen. Als je nog vitaal bent en
in de grote stad woont heb je keuze-mogelijkheden en kies
je zelf. Als je op het platteland woont en slecht ter been
bent ben je afhankelijk van je omgeving.

TEAM
Jantina van der Woude (data-analist, Zorgkantoor De Friesland), Aletta
Kalma (beleidsadviseur Wonen, Gemeente Leeuwarden), Margot Blauw
(projectleider Verkeersveiligheid, Provincie Fryslan) en Marcel Dekker
(data-analist, Elkien & DataFryslân)

TEAM 2 VERGELIJK JE WIJK
We willen op postcode-3-niveau gebieden kunnen
beoordelen op geschiktheid voor langer thuis wonen. Dit
doen we aan de hand van zowel fysieke als sociale
kenmerken van het gebied.

RESULTAAT
Ons resultaat bestaat uit een kaart en een dashboard.
Allereerst kun je als gebruiker de kaart bekijken. Hierop zijn
twee soorten gegevens afgebeeld: in blauwe gebieden wordt
relatief weinig mantelzorg gegeven, terwijl in de rode
gebieden relatief veel kwetsbare ouderen wonen. De paarse
gebieden zijn daarom mogelijk interessant, aangezien daar
relatief veel kwetsbare ouderen wonen, terwijl het aandeel
mantelzorgers lager ligt dan gemiddeld. Als extraatje hebben
we ook zorggeschikte woningen van Elkien in het geel op de
kaart gezet.
Vervolgens kun je inzoomen op een gebied via het
dashboard. Het dashboard bestaat uit een kaart waar je zelf
allerlei sociale en fysieke gegevens op kan zetten via het
filter linksboven. Rondom de kaart verschijnen het aantal
apothekers, artsen en supermarkten in het gebied. Dit zijn
belangrijke voorzieningen voor ouderen. In de twee grafieken
rechts kun je vervolgens het postcodegebied vergelijken met
de provincie op sociaal vlak en op het vlak van de ervaren
leefbaarheid.

TEAM
Frits de Roos (datascientist, DataFryslân), Sven Zondervan (medewerker
Geo-informatie, Gemeente Leeuwarden), Susan Dijkstra
(onderzoeker/epidemioloog, GGD Fryslân), Aafke Postma (strategisch
relatiemanager, Elkien), Albert Scheffer (senior beleidsadviseur sociaal
domein, Gemeente Smallingerland)

TEAM 3 FRIESE BLUE ZONES
Waar zijn de Blue Zones in Friesland? Waar wonen
ouderen het gezondst, gelukkigst en het langst?
AANPAK
• In GGD- enquêtedata worden de variabelen die passen die
bij de 9 eigenschappen van een Bluezone. Zie
https://cmostamm.nl/9-kenmerken-blue-zones.
• Wanneer minder dan 11 respondenten in een pc3 gebied,
dan niet meenemen in resultaat. Resultaat is een csv
(pc3_score.csv) waarin per pc3 gebied een totaalscore
staat. Hoe hoger de score, des te beter deze past bij de
definitie van een blue zone.
• Demografische data: CBS Vierkantstatistieken 500m.
Verkregen als dataset/service via de INSPIRE plugin van
QGIS. Filtering op alleen Friesland met QGIS. Hiervan
punten gemaakt en in QGIS een verhoudingsgetal
gemaakt van aantal 65+’ers t.o.v. het totaal aantal
inwoners. In QGIS is hierop een heatmap gemaakt.
• Situatieschets maken van een oudere: in bluezone-arm
gebied, in bluezone-rijk gebied.
RESULTAAT
Samenwerking materiedeskundigen en 'datamensen'. Kennis
werken met QGIS. Ontdekken sterke-zwakke punten PowerBI
vs QGIS. Presentatie van de resultaten.

TEAM
Oswald Dijkstra (datascientist, DataFryslân), Lucas van Assen
(datascientist, DataFryslân), Laura Vuijk (onderzoek/projectcoordinatie,
Platform GEEF), Mia Schaafsma (directeur, Platform GEEF), Jantsje van
der Spoel (beleidsadviseur Wonen, Provincie Fryslân)

TEAM 4 WOONWENSENWIJZER
AANPAK
Er zijn verschillende voorzieningen die een rol spelen bij
langer thuis wonen, maar niet alle voorzieningen zijn even
belangrijk. We hebben verschillende voorzieningen op een
kaart van Leeuwarden gezet: supermarkten, huisartsen,
apotheken, bankjes in de openbare ruimte, pinautomaten,
enz. Voor elke voorziening hebben we het belang bepaald
(een score tussen 1 en 5) en een straal waarbinnen een
voorziening gewenst is voor ouderen (variërend tussen 100
en 500 meter). Zo ontstaan verschillende cirkels, die deels
over elkaar heen vallen. Waar de cirkels overlappen, worden
de scores voor belang opgeteld. Op die manier wordt per
locatie duidelijk wat de totaalscore van de aanwezige
voorzieningen is.

RESULTAAT
Kies zelf hoe belangrijk elke voorziening is en binnen welke
straal die aanwezig moet zijn. Op de kaart zie je dan welke
gebieden het beste aansluiten (meest donkergekleurd) bij je
wensen. Hiermee kun je checken in hoeverre een woning in
een geschikt gebied ligt (of welke voorzieningen er nog
ontbreken).

TEAM
Ytzen Westra (data analist, Veiligheidsregio Fryslân), Erik
Bosgra (Data Governance Officer, Medisch Centrum
Leeuwarden), Petra de Jong (onderzoeker, Fries Sociaal
Planbureau), Jetty Komrij (datascientist, DataFryslân),
Janneke Arntzen (datascientist, DataFryslân)
Dit concept is ook toe te passen op andere voorzieningen en
daardoor aan te passen voor andere doelgroepen
(bijvoorbeeld voor jonge gezinnen, met voorzieningen als
scholen, kinderopvang en speeltuinen).

ZIE MEER DETAILS EN LABRESULTATEN OP www.datafryslan.nl/labwonen2019

