
PasAan is een maatschappelijke 
onderneming die tijdelijke woon-

vormen bouwt voor kwetsbare burgers die 

met hulp van mantelzorg thuis kunnen 
blijven wonen. Probleem is vaak dat men 
graag in de eigen vertrouwde sociale 
omgeving wil blijven, maar niet goed 
weet wat de mogelijkheden zijn en hoe 
dat aan te pakken. PasAan biedt daarom 
niet alleen concrete woonoplossingen 
maar ook uitgebreide begeleiding, vertelt 
directeur Peter Veldhuijzen.
 
Met wat voor vragen zit een kwetsbare 
oudere als deze thuis wil blijven wonen?
“Allereerst vraagt men zich natuurlijk af 
wat nodig is, en wat mogelijk is gezien de 
financiële situatie, de kenmerken van het 
huis en de sociale omgeving. Alleen wat 
aanpassingen aan het huis zijn meestal 
niet voldoende. Wanneer men de vraag 
neerlegt bij gemeente en woningcorporatie 
zullen die met algemene oplossingen 
komen, zoals een seniorenwoning. Maar 
dat past juist niet bij de behoeften van een 

kwetsbare oudere die zijn sociale context 
intact wil houden.” 
Hoe vindt men dan passende individuele 
oplossingen?
“Samen met de familie zal men de eigen 
behoeften peilen en naar individuele 
mogelijkheden zoeken die ook voor de 
mantelzorgers haalbaar zijn. Vaak vindt 
er een ‘keukentafelgesprek’ plaats met 
de gemeente. Hier komen kwesties aan 
bod als ‘wat kunnen de buren doen en 
wie doet de boodschappen?’ Analyse 
van de mogelijkheden zou echter veel 
diepgaander kunnen.”

Welke rol speelt PasAan daarin?
“PasAan gaat dieper in op dat keuken-
tafelgesprek. PasAan inventariseert 
op wijkniveau de behoeften van zoveel 
mogelijk bewoners en de beschikbare 
voorzieningen voor kwetsbare ouderen. 
We geloven in wederkerigheid, dus 

richten we ons niet alleen op de voor 
de ‘thuisblijvers’ bestemde faciliteiten 
zoals boodschappendiensten, maar ook 
op zaken waar ze zelf een dienende rol in 
kunnen spelen. Zo zouden ze, bij een tekort 
aan opvang, op kinderen uit de buurt 
kunnen passen, wat vaak veel voldoening 
geeft. De wijk wordt zo zelfredzamer. 
PasAan analyseert natuurlijk ook hoe een 
woning op tijdelijke basis kan worden 
aangepast om er langer te blijven wonen, 
en voert dit vervolgens uit. We nodigen 
bewoners, buurtwerkers, gemeenten en 
woningcorporaties uit om contact op te 
nemen en gebruik te maken van onze 
expertise.”  
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