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Noot van de redactie:
In de tekst staan noten. Daarin verwijzen we naar
literatuur die we hebben gebruikt om dit magazine te
maken. De volledige titels van de boeken en artikelen in
vaktijdschriften vindt u helemaal achteraan in dit blad
(‘Verder lezen’, p. 52).
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deze wetenschappelijke kennis zo goed mogelijk te
vertalen in concrete aanbevelingen aan gemeenten
en andere betrokken partijen. Voor beide activiteiten
(duiding en vertaling) is adequate lokale kennis
nodig. Dit magazine maakt dat duidelijk: drie reportages vormen het hart ervan. De reportages worden
aangevuld met actuele statistische informatie over
de vergrijzing, een kleine geschiedenis van het
Nederlandse ouderenbeleid en een beschouwing
over de vraag of de buurt ook vanzelfsprekend een
gemeenschap is.


We wensen u veel leesplezier!

Hamit Karakus
Directeur Platform31
Kim Putters
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau




Dit magazine is tot stand gekomen door een samenwerking van het Sociaal en Cultureel Planbureau
(SCP) en Platform31, een kennis- en netwerk
organisatievoor stad en regio. Het gaat over een
onderwerp dat iedereen raakt: oud worden. We
worden anders oud dan onze ouders en grootouders.
Maar ook binnen de huidige groep ouderen zie je
grote verschillen. Dat heeft onder andere te maken
met gezondheid, karakter en met de plek waar je
woont. Kunnen we op die heel verschillende plekken
op een prettige manier oud worden? We willen met
dit magazine voelbaar maken hoezeer ouderen en
ook plaatsen waar mensen oud worden van elkaar
verschillen en hoe ingewikkeld het is om daar met
beleid en concrete maatregelen bij aan te sluiten.
Het SCP en Platform31 komen elkaar tegen in tal van
dossiers rond wijkenbeleid, zorg, leefbaarheid platteland, participatiebeleid, enzovoort. Waar het SCP
maatschappelijke veranderingen en nieuwe wetgeving volgt en analyseert, probeert Platform31

De ouderen
van vandaag
Lotte Vermeij, Radboud Engbersen, Cretien van Campen, Netty van Triest, Anne-Jo Visser, Alice de Boer en Inger Plaisier

Hoe geven mensen vorm aan hun oude dag? Wat zorgt ervoor dat zij prettig kunnen leven?
En welke rol speelt de buurt of het dorp daarin? In dit artikel leiden we dit magazine in.
In de andere bijdragen wordt geprobeerd een antwoord te geven op de genoemde vragen.

We worden ouder



Mensen in Nederland worden alsmaar ouder en ze
blijven ook langer gezond.1 Waar we het vroeger met
drie levensfasen moesten doen, hebben we er nu
doorgaans vier. Na de jeugd (de eerste levensfase)
en de volwassenheid (de tweede levensfase) restte
vroeger alleen nog de ouderdom. Nu volgt vaak eerst
een periode waarin ouderen ‘niets meer hoeven’,
maar nog wel gezond en energiek zijn (de derde
levensfase). Pas in de vierde levensfase worden zij
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kwetsbaarder en hulpbehoevender.2 Gemiddeld
gezien komen mensen rond de 75 tot 80 jaar in de
vierde levensfase terecht, maar dat geldt niet voor
iedereen. Er zijn ook heel wat mensen die de derde
fase overslaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor veel
ouderen met een migratieachtergrond. Zij zijn er
met 60 jaar soms net zo slecht aan toe als autochtone ouderen van rond de 85 jaar, aldus hoogleraar
Theo van Tilburg.3
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Wat is een goede oude dag?

Langer thuis

Ouderen blijven tegenwoordig langer zelfstandig
wonen. Dit helpt de zorg betaalbaar te houden. Daarbij willen de meeste ouderen ook graag zelfstandig
blijven wonen. In het eigen huis en de eigen buurt
kennen ouderen de weg en ervaren zij eigen regie.
In de eigen omgeving hebben zij ook contacten die
soms lang terug gaan. Ook bekende gezichten tijdens
het dagelijkse wandelingetje kunnen bijdragen aan
een gevoel van verbondenheid.9 Oplossingen voor de
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‘Voor een “ouderen”vriendelijke omgeving
is zowel de fysieke als
de sociale omgeving
belangrijk’
uitdagingen van het ouder worden, komen niet alleen
van de buurt. Meestal zijn het vooral familieleden
die ouderen ondersteunen, ook al wonen ze lang niet
altijd in de buurt.10 Ook bijvoorbeeld thuiszorg en
technologische toepassingen kunnen ouderen helpen om zelfstandig te blijven en contacten te blijven
onderhouden. Daarnaast kan de buurt een belangrijke rol spelen. Vaak speelt het leven van ouderen
zich relatief dicht bij huis af.


















Heel algemeen gesteld, zijn er twee elementen
belangrijk om een goede oude dag te kunnen
ervaren.4 Dat zijn eigen regie en een gevoel van
verbondenheid.
Eigen regie houdt in dat mensen in staat zijn om zelf
te bepalen hoe zij leven. Wanneer lichamelijke of
mentale beperkingen toenemen, kunnen praktische hindernissen ouderen hulpbehoevend maken.
Dat kan het lastig maken om zelf de regie te houden. Mensen moeten zich schikken naar anderen en
leveren een stuk privacy in. De overheid wil graag dat
ouderen zelfredzaam zijn. Daar wordt mee bedoeld
dat zij oplossingen zoeken met behulp van hun
sociale netwerk. Maar ouderen verstaan iets anders
onder zelfredzaamheid: zij willen juist vaak hun
netwerk niet belasten.5
Waar eigen regie gaat om anderen niet nodig hebben, heeft het gevoel van verbondenheid juist te maken
met de relaties met anderen. Prettige contacten zijn
van grote praktische en sociaal-emotionele waarde.
Maar op hoge leeftijd krijgen de meeste mensen
minder contacten. Zij worden minder actief, geliefden overlijden, de mobiliteit neemt af, familie woont
soms ver weg of heeft het druk met het eigen leven.6,7
De kans op eenzaamheid neemt hierdoor sterk toe.8
De af nemende verbondenheid kan flink afbreuk doen
aan de kwaliteit van leven.
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ruim honderd plekken in Nederland initiatieven die
zijn gericht op wonen, zorg en welzijn van ouderen of
gehandicapten.12









Voor een ‘ouderen’-vriendelijke omgeving, die een
actieve oude dag mogelijk maakt, is zowel de fysieke
als de sociale omgeving belangrijk.11 De fysieke
omgeving moet goed toegankelijk zijn, zodat ook alle
bewoners overal kunnen komen. De sociale omgeving
moet omkijken naar ouderen en hen serieus nemen.
Om zo’n buurt te realiseren zijn zowel beleidsmakers
(ambtenaren) als buurtbewoners van groot belang.
Was een koffieochtend in het buurthuis altijd al gangbaar, de afgelopen jaren ondernamen bewoners op



Buurten en dorpen

Dit magazine

Hoe zorgen mensen in het land, in de dorpen en de
steden, voor een goede oude dag? Wij wilden zien en
horen hoe mensen hun eigen oude dag vormgeven
en hoe zij bijdragen aan de oude dag van anderen.
Hoe wordt in de buurten en dorpen beleid
vertaald naar de praktijk? Tot welke oplossingen komen mensen? Omdat binnen
Nederland grote verschillen bestaan,
bezochten we drie plekken in Nederland.
Daar hebben we rondgekeken: hoe ziet
de fysieke omgeving eruit? En vooral
hebben we met veel mensen gepraat: met
vrijwilligers, professionals en natuurlijk
met ouderen zelf.

‘Eigen regie en het gevoel van
verbondenheid zijn belangrijk
voor een goede oude dag’
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De drie plaatsen die we bezochten zijn:
– een dynamische, multiculturele stadswijk
in Rotterdam (p. 14);
– een woonerfwijk in Nieuwegein (p. 28);
– het rustige dorpje Zwiggelte in Drenthe (p. 40).
Naast deze drie reportages gaan we iets theoretischer
in op enkele thema’s:
– statistieken van de vergrijzing (p. 8);
– het ouderenbeleid van na
de Tweede Wereldoorlog (p. 22);
– is een buurt ook een gemeenschap (p. 34)?
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In de laatste bijdrage (p. 48) van dit magazine zetten we alles nog eens kort op een rij: wat maakt een
woonomgeving prettig voor ouderen? De conclusie zal
zijn dat er aandacht moet zijn voor de eigen kracht van
ouderen, maar zeker ook voor hun kwetsbaarheid.

noten
1
2

Van Duin en Stoeldraijer (2014).
Zie de oratie Van Tilburg (2005) en ook het interview met
Herman van Gunsteren in Lammers en Reijndorp (2000).
3 Geciteerd in Obbink 2016.
4 Wahl et al. 2012, Wiles et al. 2011.
5 Jager-Vreugdenhil 2012.
6 Van Tilburg 2005.
7 Hogerbrugge 2016, Van der Pers en Mulder 2013.
8 Dykstra 2009.
9 Lager 2015.
10 De Klerk et al. 2015.
11 WHO 2007.
12 Van Beest 2014.




Bij onze gesprekken hielden we steeds twee vragen
in ons achterhoofd: 1) Hoe beïnvloedt de directe
woonomgeving van ouderen de eigen regie en het
gevoel van verbondenheid? 2) Wat is een prettige
omgeving om oud te worden?
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Veroudering:
de landelijke cijfers
Cretien van Campen

We zijn een land dat graag alles meet. Ook als het gaat om de veroudering van de
Nederlandse bevolking. Hoe ontwikkelt die veroudering zich en welke verschillen zien
we tussen mensen? Wanneer komen mensen van de vitale derde levensfase in de vierde
fase, waarin ze kwetsbaarder worden? Hoe lang blijven ouderen zelfstandig wonen? Hoe
gelukkig of ongelukkig zijn ze, ook als je dat vergelijkt met hun eerdere levensfasen? Hoe
vaak komt eenzaamheid onder ouderen voor?
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Verdeling over Nederland

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS) en het Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL) blijkt dat de bevolking in het
algemeen sterk zal groeien in de Randstad en juist zal
krimpen aan de randen van Nederland (zie figuur 1).2
In krimpgebieden zijn mensen gemiddeld minder
gezond en bovendien ouder: ongeveer 24 procent
van de bevolking daar heeft een minder dan goede
gezondheid, tegenover 19 procent in andere delen


Op dit moment is 1 op de 6 mensen in Nederland
ouder dan 65 jaar. Onderzoekers verwachten dat in
2050 1 op de 4 mensen ouder zal zijn dan 65 jaar.
Dat betekent dat er nu zo’n 3 miljoen ouderen zijn en
rond 2040 zo’n 4,8 miljoen. Ook het aantal 75-plussers
neemt sterk toe. Dat zijn er nu rond de 1,2 miljoen,
bijna twee keer zo veel als in 1980. In de komende
decennia neemt die groep toe. De 100-plussers zijn op
dit moment de snelst groeiende leeftijdsgroep.1



Er komen meer ouderen
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van Nederland. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat de gezondheids
verschillen tussen de steden en de krimpgebieden in
de toekomst groter worden.3

Stijgende levensverwachting



Figuur 1

Als je beleid wil maken of oplossingen wil realiseren
voor ouderen, kun je niet alle ouderen over een kam
scheren. Er bestaan niet alleen verschillen tussen de
leeftijdsgroepen, ook binnen de leeftijdsgroepen
bestaat steeds meer diversiteit.5 Vroeger bestond
de groep ouderen voornamelijk uit weduwen, maar
dat is tegenwoordig niet meer zo. Er komen bijvoor-

‘Je kunt niet alle ouderen
over een kam scheren’





De levensverwachting van mensen neemt nog altijd
toe. Als we de ontwikkeling in het verleden doortrekken naar de toekomst,
zullen mannen die in 2030 65 jaar zijn,
uiteindelijk 2,2 jaar langer leven dan de
mannen die nu 65 jaar zijn; vrouwen zullen 1,3 jaar langer leven. En als we kijken
naar mensen die in 2030 80 jaar zullen
zijn, leven zij een jaar langer dan de 80-jarigen van nu.
Naar verwachting zullen zij gemiddeld 90 jaar worden
(in plaats van 89 jaar). De levensverwachting blijft ook
na 2030 toenemen. Voor 65-jarigen komt er iedere tien
jaar ruim een jaar bij, en voor 80-jarigen iedere tien
jaar ruim een half jaar.4

Grote verschillen tussen ouderen

Aandeel 65-plussers per gemeente, 2015
(in procenten)

beeld ook steeds meer ouderen die alleen wonen en
ook nooit getrouwd zijn geweest.6 Daarnaast zijn er
grote verschillen in bijvoorbeeld gezondheid, levensverwachting en etnische achtergrond. Het aantal
niet-westerse migranten boven de 65 jaar groeit naar
verwachting van 78.000 personen in 2011 tot 520.000
in 2050.7 In de komende decennia zal de etnische
diversiteit onder ouderen dus sterk toenemen.8
Er bestaat daarbij een grote variëteit in samenlevingsvormen en zorgarrangementen en ook deze zal naar
verwachting toenemen.9

percentage van de bevolking
9-15

Zelfstandig wonen

15-18
18-21

Nederlanders wonen tot op hoge leeftijd zelfstandig
(zie figuur 3). Van de 85- tot 90-jarigen woont 75 procent nog zelfstandig, bij de 90- tot 95-jarigen nog
60 procent. Pas boven de 95 jaar komen de zelfstandig
wonende ouderen in de minderheid, 57 procent van
hen woont dan in een tehuis.10 De toenemende wens
om zelfstandig te blijven wonen, zien we al sinds de
jaren negentig.

21-24
24-31
provincies

Minder bewoners van instellingen

scp.nl

Dat mensen lang zelfstandig blijven wonen, heeft niet
alleen te maken met hun eigen wensen. Overheidsmaatregelen speelden daarbij ook een rol: het wordt
steeds moeilijker om een indicatie te krijgen voor een
plaats in een zorginstelling. In 2015 woonde nog maar
8 procent van de 75-plussers in een verzorgings- of

Bron: www.volksgezondheidenzorg.info
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Figuur 2

Resterende levens
verwachting op 80-jarige
leeftijd, 1950-2030 (in jaren)
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Bron: www.eengezondernederland.nl

Figuur 3

Woonvorm naar leeftijds
categorie, bevolking van
65 jaar en ouder,
eind 2008/begin 2009
(in procenten)
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Bron: CBS (StatLine), SCP-bewerking

verpleeghuis (in 2002 was dat 12 procent).11 Het aantal
bewoners van instellingen is met ruim 13.000 afgenomen. In 1980 woonde 20 procent van de ouderen
boven de 80 jaar in een verzorgings- of verpleeghuis,
in 2010 was dat nog maar 14 procent.12 Deze ontwikkeling zal naar verwachting doorzetten, waardoor een
groeiende groep ouderen op de woningmarkt actief
zal zijn en specifieke eisen zal stellen aan comfort,
voorzieningen en woningaanpassingen.13
Behalve zelfstandig wonen en wonen in een
zorginstelling, is er nog een derde woonvorm:
gemeenschappelijk wonen. Het gaat om particuliere initiatieven die sinds de jaren negentig zijn
ondernomen door specifieke groepen: kunstenaars,
wetenschappers, welgestelden, duurzaam groenen
of roze ouderen.14 Er zijn momenteel bijna 300 van
deze gemeenschappen van ouderen, waarvan zo’n 60
specifiek gericht op oudere migranten.15
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Geschikte woningen

Er is een dringende noodzaak om te zorgen voor
nieuwe, passende woonvormen voor ouderen, want
de vraag daarnaar zal flink toenemen. Als er niets
gebeurt, zullen in 2040 meer dan 400.000 75-plussers
geen geschikte woning hebben.16 Een groot deel hiervan zal moeten worden opgevangen door het aanpassen van de eigen woning.17 Daar zijn mensen dan zelf
verantwoordelijk voor. Uit onderzoek van de ANBO
blijkt dat 87 procent van de 65-plussers in de huidige
woning wil blijven wonen.18 Een groot deel (79 procent) van de (toekomstige) zelfstandig wonende
ouderen wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook
wanneer hun behoefte aan zorg toeneemt.19 Het percentage ouderen dat naar een huurwoning wil verhuizen, neemt na 65 jaar wel iets toe (45 procent).20 In een
huurhuis ligt de taak voor woningaanpassing bij de
woningcorporatie.
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Figuur 4

Lichamelijke en psychische
kwaliteit van leven en
tevredenheid met het
leven, 2011-2013
(in procenten)
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Bron: www.eengezondernederland.nl

Eenzaamheid naar
leeftijd, 2011-2013
(in procenten)
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Figuur 5
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Van vitaal naar kwetsbaar

Veel mensen zijn in de leeftijd van 50 tot 75 jaar zeer
vitaal. En na hun pensionering beschikken ze ook nog
eens over meer vrije tijd, koopkracht en een goede
gezondheid. Ze zijn in staat een grote bijdrage te
leveren aan de samenleving door middel van allerlei
vormen van onbetaald werk (vrijwilligerswerk,
mantelzorg).21
Dan komt er een moment dat de oudere kwetsbaarder
wordt, hoewel hij of zij, of de omgeving, dat niet altijd
direct in de gaten heeft. De oudere woont nog thuis
en alles lijkt z’n gangetje te gaan. Maar hoe ouder de
mensen zijn, hoe meer kwetsbare ouderen je onder
hen aantreft: van de 65-plussers is dat 27 procent,
van de 75-plussers 38 procent en van de 80-plussers
50 procent. In verzorgingshuizen is driekwart van de
bewoners kwetsbaar, in verpleeghuizen zo goed als
alle bewoners.22
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De kwetsbare oudere

Kwetsbare ouderen zijn vaker hoogbejaard, vrouw
of alleenstaand en ze komen vaker uit lage sociaal
economische klassen. Doorslaggevend voor hun
kwetsbaarheid is echter het hebben van meer dan één
aandoening en het hebben van functiebeperkingen
(in bewegen, zelfverzorging of huishoudelijk werk).23
Uit onderzoek is gebleken dat er in 2010 in Nederland
naar schatting bijna 700.000 kwetsbare personen
van 65 jaar en ouder waren. Dat aantal zal tot 2030
toenemen tot meer dan 1 miljoen kwetsbare ouderen. Dat is een toename met ruim 300.000 kwetsbare
ouderen in de komende twintig jaar. Hoewel het
absolute aantal kwetsbare ouderen dus zal toenemen,
zal hun aandeel in de totale groep van ouderen juist
afnemen. Dat komt enerzijds doordat de totale groep
ouderen groter wordt en anderzijds doordat veel
ouderen hoger opgeleid zullen zijn dan nu.24
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Figuur 6

Ernstige eenzaamheid naar GGD-regio,
inwoners van 19 jaar en ouder, 2012
(in procenten)

Kwaliteit van leven

De kwaliteit van leven onderzoeken we hier vanuit de
aspecten gezondheid, tevredenheid en eenzaamheid.
Naarmate mensen ouder worden, verslechteren hun
ervaren gezondheid, lichamelijke kwaliteit van leven,
beperkingen en het gevoel van regie. Opvallend is
dat de psychische kwaliteit van leven en de tevreden
heid met het leven niet minder worden met het
ouder worden.25

percentage
3,0-6,0
6,0-7,0



7,0-8,0
8,0-9,0
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9,0-11,3

Bron: Gezondheidsmonitor GGD’en, CBS en RIVM

12

O UD WO R D EN IN NED ER L A ND

Eenzaamheid

In 2012 gaf bijna 40 procent van de bevolking van
19 jaar en ouder aan eenzaam te zijn. Ruim 8 procent
is ernstig of zeer ernstig eenzaam,26 bijna 27 procent is
emotioneel eenzaam en bijna 40 procent is sociaal eenzaam. Sociale eenzaamheid neemt toe met de leeftijd.
Ditzelfde geldt voor emotionele eenzaamheid, al stijgt
die pas vanaf 75 jaar. Van de 85-plussers zegt 59 procent
zich eenzaam te voelen, van wie 14 procent zeer eenzaam. In het westen van het land, in de GGD-regio’s
Rotterdam-Rijnmond (11,3 procent) en Haaglanden
(10,9 procent), woont de grootste groep van mensen die
zichzelf ernstig eenzaam voelen.
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Oud worden aan een
Rotterdamse winkelstraat
Radboud Engbersen, Alice de Boer en Inger Plaisier

Loop station Rotterdam Centraal uit en sla na het Weena bij het eerste kruispunt
rechtsaf. Direct sta je in het hart van de wijk het Oude Westen. Trams rijden af en
aan, exotische winkels en restaurantjes trekken de aandacht. Veel kleuren, geuren en
stadsgeluiden. Een geschikte plaats om oud te worden?
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De uitzondering is De Hokjesman, van de VPRO: de
kijker belandt in het verzorgingshuis De Leeuwenhoek aan de West-Kruiskade. De zitbanken aan de
straat komen in beeld, de benedenverdieping met zijn
restaurant en de biljarttafel, het tafeltje met de ‘echte’
Rotterdamse vrouwen en de groep Turkse mannen
die De Leeuwenhoek als buurtcafé gebruiken. Buiten
zien we trams en auto’s voorbij snellen. Blijkbaar kun
je je oude dag prima slijten aan een levendige multi
culturele winkelstraat.






Tot voor kort werd het Oude Westen bestempeld
als een volksbuurt en een achterstandswijk. Dat is
inmiddels veranderd. De buurt kent een groeiend
aantal hippe cafés, winkels en restaurantjes, en
wordt genoemd in de must-see lijstjes van Lonely Planet,
New York Times en Rough Guide, als voorbeeld van een
opgewaardeerd stadsdeel. Reportages van veel journalisten over het Oude Westen gaan over die opwaardering (gentrificatie), maar niet over ouderen.1



Een warme plek aan een
multiculturele winkelstraat
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Verzorgingshuis De Leeuwenhoek





 





Directeur van De Leeuwenhoek, Ellen Ketting,
ontvangt ons op haar kamer. Ze vertelt dat
De Leeuwenhoek er in 1978 is gekomen door de inzet
van de wijkbewoners, georganiseerd in Aktiegroep
Het Oude Westen. Die wilden een bejaardenhuis,
zodat ze in de wijk konden blijven wonen ‘als het
thuis drie hoog achter niet meer ging’. De sterke
binding met de wijk is er nog steeds, maar is wel wat
verzwakt door een aantal ontwikkelingen. Meer dan
vroeger komen de bewoners van buiten de wijk en
zelfs van buiten Rotterdam. De Leeuwenhoek heeft
de reputatie een warme plek te zijn voor ouderen
met een Surinaamse, Antilliaanse, Kaapverdiaanse of
Portugese achtergrond. Vandaar de belangstelling uit
het hele land. De andere belangrijke ontwikkeling is
dat in een verzorgingshuis als De Leeuwenhoek alleen
nog plaats is voor zorgbehoeftigen, waarbij Ellen
Ketting bovendien de zorgzwaarte van de bewoners
steeds meer ziet toenemen. De Leeuwenhoek telt
een toenemend aantal bewoners die op hun afdeling
blijven. Voor hen lijkt de locatie eigenlijk niet zo veel
meer uit te maken, dus ook niet zoiets als binding met
de wijk.







 



Langer Thuis
Denise Walraven vertelt over het programma Langer
Thuis: ‘We richten ons op vier thema’s. Dat zijn een
geschikte woning, een vitaal netwerk, een toegankelijke wijk én heldere informatie. Het programma
is in 2015 gestart. De rol van de gemeente daarbij
is om zo veel mogelijk relevante spelers aan tafel
te krijgen. Dan gaat het niet alleen om gevestigde
partijen als zorginstellingen, welzijnsorganisaties
en woningcorporaties, maar juist ook om kleinere,
informele initiatiefnemers. Per gebied worden afspraken gemaakt en concrete zaken opgepakt. Zo zijn in
winkelcentrum Keizerswaard (gebied IJsselmonde)
zitbanken teruggeplaatst en is er met ondernemers
een pop-up ontmoetingsplek voor oudere bewoners in
een leegstaand pand in het winkelcentrum ingericht.
Met deze kleine veranderingen wordt de omgeving
voor ouderen toegankelijker en aantrekkelijker.’










Binnen De Leeuwenhoek zijn zo’n 75 vrijwilligers
actief. Ze vervullen allerlei praktische taken, zoals
helpen bij het tafel dekken en de benedenverdieping
stofzuigen. Toch zijn ze er vooral voor de leuke dingen,
bijvoorbeeld uitstapjes maken met de bewoners.
Hun inbreng wordt steeds belangrijker, omdat de
zorgzwaarte van de bewoners toeneemt en er steeds
minder geld is voor personeel. Ook de relatie met de
familie wordt intensiever. Die is meestal bereid te helpen, zeker als je ze er persoonlijk op aanspreekt.
Ketting: ‘Ze krijgen het ook via de media mee en zien
hier de meiden zich rotrennen op de afdeling. Dan is
het vaak: wat heb je het druk, kan ik je helpen?’
Met familie van bewoners worden individuele afspraken gemaakt die in een zorgplan worden vastgelegd.
De familiehulp kan variëren van wekelijks een keertje
met vader of moeder op stap gaan tot helpen bij het
schoonhouden van de kamer en het aankleden, tot
moeder een keertje extra onder de douche stoppen.
Ketting benadrukt dat het belangrijk is dat het personeel de verschillende talen van de bewoners beheerst:
‘Als ze geestelijk minder worden, vallen ze terug op
hun moedertaal, dan is er altijd wel iemand van het
personeel die hun taal spreekt.’
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In De Leeuwenhoek praten we verder met
Denise Walraven en Karel Haga van de gemeente
Rotterdam. De eerste is nauw betrokken bij het
gemeentelijke programma Langer Thuis, de tweede
bij het gemeentelijk programma Voor Mekaar, dat als
doel heeft eenzaamheid onder Rotterdammers het
hoofd te bieden.
 

Inzet van vrijwilligers en familie

Gemeentelijke programma’s
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Het Oude Westen in cijfers a
Oude Westen

Nederland

aantal inwoners

9.350

16.979.120

65 jaar en ouder

14%

18%

niet-westerse herkomst

59%

12%

hoog inkomenb

9%

20%

inkomen sociaal minimum of minderb

29%

8%

woz-waarde

127.000 euro

209.000 euro

huurwoningen van corporatie

60%

30%

afstand tot supermarkt

0,3 km

0,9 km

afstand tot huisartsenpraktijk

0,3 km

1,0 km

a
Cijfers hebben betrekking op de jaren 2015 respectievelijk 2016.
b	Als hoog inkomen zijn gerekend de particuliere huishoudens die behoren tot de 20 procent huishoudens met
landelijk het hoogste besteedbaar inkomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de
politieke besluitvorming is vastgesteld. Bij 65-plussers is dat bijvoorbeeld het bedrag aan AOW-pensioen.

Geschikte woning
Walraven geeft aan dat er in Rotterdam in principe
voldoende geschikte woningen voor ouderen zijn,
maar dat ze niet op de juiste plaats staan. Zo zijn er in
Ommoord meer geschikte woningen voor ouderen
(gelijkvloers of met een lift) dan bijvoorbeeld in het
centrum. In het Oude Westen speelt het dilemma dat
ouderen vaak in portiekwoningen zonder lift wonen,
maar wél beschikken over een informeel netwerk.
Als ze verhuizen, moeten ze inleveren op dat netwerk. Wat kies je dan? Een geschikte woning in een
wijk waar je geen netwerk hebt of een woning met
drie onhandige trappen, maar wel met een netwerk?
Dat zijn ingewikkelde afwegingen.
In IJsselmonde wordt met een verhuismarinier
gewerkt die ouderen daarbij helpt en adviseert.
‘Dwingen kan niet’, zegt Walraven. ‘Het is uiteindelijk
aan de mensen zelf, je kan niet meer doen dan advies
geven en zorgen voor goede informatie waarmee
mensen hun eigen zaken kunnen regelen.’
Bij het zorgen voor een geschikte woning past ook
de zorg voor bruikbare en betaalbare vormen van
thuistechnologie. Walraven geeft als voorbeeld het
verstrekken van een sensor aan een mantelzorger.
Haar man dwaalt ’s nachts. De sensor reageert op
activiteit van haar man, waardoor ze nu weer durft te
gaan slapen.
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Vitaal netwerk
Binnen het tweede thema van Langer Thuis gaat het
om zaken als tijdig signaleren en vergroten van het
netwerk, en om het ondersteunen en waarderen van
mantelzorgers en respijtzorg (een aantal dagen vrijaf
voor mantelzorgers). Op Katendrecht is bijvoorbeeld
onlangs logeerhuis De Buren geopend. Ook kunnen
mantelzorgers met voorrang een woning krijgen in de
wijk waar ze voor een familielid moeten zorgen. Toch
kan dit beleid in conflict komen met het eerste thema
(geschikte woning). Zorg je er hiermee niet juist voor
dat ouderen in ongeschikte woningen blijven wonen?
Voor Mekaar – tegen eenzaamheid
Karel Haga haakt in op het verhaal van Denise
Walraven: ‘We weten nog onvoldoende wat de wijk
wil: wat willen mensen? Het is zo belangrijk om in
gesprek te gaan met de mensen zelf. Ons programma
had twee aanleidingen. De eerste was een
GGD-onderzoek uit 2012, waaruit bleek dat 49 procent
van de Rotterdammers zich matig tot zeer eenzaam
voelde. De tweede was de vrouw die tien jaar lang
dood in haar huis had gelegen, in een wijk die grenst
aan het Oude Westen. Als zo veel Rotterdammers
zich eenzaam voelen, dan moet je daar samen aan
werken. De gemeente kan dat niet alleen. Maar hoe
investeer je in relaties? Eigenlijk moet je daar al jong
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Karel Haga vervolgt: ‘De gemeente heeft wijken
geselecteerd die slecht scoren op eenzaamheid.
Daar behoort het Oude Westen overigens niet toe,
maar het voornemen is om bij alle 75-plussers in de
gemeente op huisbezoek te gaan. Daar
zetten we getrainde vrijwilligers voor
in. Onze vraag daarbij aan de mensen is:
“Hoe gaat het met u?” Zo komen we op
een laagdrempelige manier binnen, om
praktische hand- en spandiensten te verlenen. We zeggen niet: u bent eenzaam
en we gaan uw eenzaamheid oplossen.
De eerste deelrapportage wijst uit dat 60 procent van
de benaderde 75-plussers geen behoefte heeft aan
een gesprek. Bij 40 procent gaan we dus wel langs.
Met 30 procent van hen komt er een vervolgcontact.
En dat kan van alles betekenen: van het indraaien
van een lampje tot de inzet van het wijkteam. Per
wijk brengen we formele en informele partijen in

“werkplaatsen” bij elkaar, zodat ze samen nadenken
over praktische oplossingen.’
 





mee beginnen. Dan gaat het om zaken als ontmoeten,
samen eten, om persoonlijke aandacht. Maar echt
weten wat mensen willen, dat blijft heel moeilijk.’

Wantrouwen
Volgens Karel Haga wantrouwt een deel van de bewoners de gemeente. Dat verklaart wellicht de geringe
belangstelling voor een huisbezoek. ‘Mensen denken:
het is van de gemeente en dan gaan bij velen de luiken





‘Het is belangrijk dat het
personeel de verschillende talen
van de bewoners beheerst’
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dicht.’ Hij noemt als voorbeeld de wijk Feijenoord
waar veel Turkse Rotterdammers wonen. Hij merkt
ook op dat professionals oudere bewoners bezoeken als ze ‘een niet pluis gevoel’ hebben. Haga: ‘Dan
wordt actie ondernomen.’ Hij geeft aan dat welzijns
instellingen geacht worden een actieve rol te vervullen in het smeden van wijknetwerken.
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Buurtpastoraat en opbouwwerk

Na onze gesprekken in De Leeuwenhoek lopen we
naar de Gaffelstraat. Daar is Aktiegroep Het Oude
Westen gehuisvest. Het was de Aktiegroep die in
een ver verleden heeft gestreden voor de komst van
De Leeuwenhoek onder het motto ‘Oud worden in je
eigen wijk’ en nu een aantal decennia later opnieuw
diezelfde strijd voert, maar nu niet meer voor een
wijkgebonden verzorgingshuis, maar voor voldoende
geschikte woningen voor oudere bewoners die voor
het overgrote deel in krappe uitkeringssituaties leven.
We praten met Petra van den Berg van de Aktiegroep
en Katinka Broos van het wijkpastoraat. Beiden plaatsen vraagtekens bij de gemeentelijke programma’s
Langer Thuis en Voor Mekaar. Hun ervaring is dat je
pas werkelijk verbinding met bewoners maakt als
bewoners je kennen en dat geldt zeker voor veel ouderen met een migratieachtergrond. Vooral deze groep
houdt vreemden op afstand.

Burenzorg
Katinka Broos: ‘Mensen delen pas vertrouwelijke informatie met je als ze je goed kennen. Iemand die
een keertje in het kader van een gemeentelijk
project langskomt, krijgt niet het werkelijke verhaal. Veel ouderen in het Oude Westen zijn arm.
Armoede maakt vroeg oud. Kijk naar de groep
ouderen van niet-westerse komaf. Dat is een
andere categorie ouderen dan de vitale ouderen
die ik bij mijn ouders aantref. Die reizen, fietsen
door Nederland en lopen een culturele agenda af.’

Ze vervolgt: ‘Wij zijn er hier voor de mensen die niet
meer zo veel kunnen. Overheden moeten oppassen dat
ze niet te veel verantwoordelijkheid bij de bewoners
leggen. Natuurlijk kun je een boodschapje doen voor
een buurvrouw of even vragen hoe het gaat. Maar het
gaat te ver om van bewoners te vragen dat ze met de
huisarts overleggen over de medicatie van de buurvrouw en dat ze daar dan nog toezicht op houden ook.’

Tegenstrijdig gemeentebeleid
Aktiegroep Het Oude Westen maakt zich er hard voor
dat er voldoende geschikte woningen komen voor
oudere bewoners die weinig te besteden hebben.
In de praktijk gaat het dan om benedenwoningen in
de sociale huur.
Petra van den Berg vertelt: ‘Het beleid is om mensen
zo lang mogelijk zelfstandig thuis in de eigen wijk te
laten wonen, maar de corporatie verkoopt woningen
die voor ouderen geschikt zijn. Daardoor hebben
ouderen met weinig geld steeds minder kans om
binnen de wijk door te stromen naar een geschikte
en betaalbare woning. Instanties streven het ene na



‘Overheden moeten oppassen dat
ze niet te veel verantwoordelijkheid
bij de bewoners leggen’
en doen er tegelijkertijd alles aan om realisering te
bemoeilijken. Dat geldt ook voor de bezuinigingen
op opbouwwerkuren. Meer dan ooit is “community
organization” nodig. Er wordt immers zoveel van
buurtnetwerken verwacht, maar de professionele
ondersteuning wordt afgebouwd. Onbegrijpelijk!’

De woningcorporatie



We hebben een lunchafspraak met Erik Hoeflaak van
woningcorporatie Woonstad Rotterdam, bij Mr. Beans,
één van de nieuwe hippe tentjes van de wijk.
Erik Hoeflaak vertelt over de wijkvisie Binden en
Verleiden uit 2008: ‘Het hoofddoel was toen om sociale
stijgers vast te houden en studenten, starters en
gezinnen met een stedelijke leefstijl aan de wijk te
binden. Over ouderen ging het toen helemaal niet.
Ouderen eisen nu hun plek op. Natuurlijk ken ik het
punt van Aktiegroep Het Oude Westen. Ze zijn boos
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over het gebrek aan betaalbare seniorenwoningen
en dat grondgebonden woningen door de corporatie
worden verkocht, woningen die bij uitstek geschikt
zouden zijn voor ouderen. Maar ik wil daar wel een
paar kanttekeningen bij plaatsen. De afgelopen acht
jaar zijn 300 woningen (zo’n 10 procent) van het totaal
onttrokken aan de sociale woningvoorraad en in
de afgelopen 3,5 jaar zijn er zeven grondgebonden
woningen verkocht, niet meer. Sociale huurwoningen
zijn dus slechts op beperkte schaal vervangen door
koopwoningen. Bovendien verkopen we sociale
woningen vooral aan mensen met een modaal
inkomen (maximaal 40.000 euro per jaar), die elders
op de woningmarkt niet aan de bak komen.’
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Een week na onze rondgang door de wijk praten we
met Nel ten Boden. Zij voert een onderzoek uit naar
de leefsituatie van Rotterdammers met een migratieachtergrond in het Oude Westen. Dat doet ze in
opdracht van Spirit55+, een vrijwilligersorganisatie
van en voor 55-plussers uit het centrum van Rotterdam.



Ouderen van niet-westerse komaf





Armoede
Ze vertelt dat veel ouderen van niet-westerse komaf in
het Oude Westen in een precaire financiële situatie verkeren. Het betreft de eerste generatie arbeidsmigranten. Veel van hen hebben geen volledig AOW kunnen
opbouwen. Hun inkomen wordt tot bijstandsniveau
aangevuld met een Aanvullende Inkomensverzekering
Ouderen (AIO).
Ten Boden: ‘In je eentje moet je dan van ruim 900 euro
leven, met zijn tweeën van 1200. Daar moet je de huur,
de Eneco en de verzekeringen van betalen. Dat betekent permanent in armoede overleven, permanent van
je kinderen afhankelijk zijn.’


Wijkontwikkeling
Hoeflaak loodst ons vervolgens door de straten van het
Oude Westen. We zien fraaie kluswoningen, nieuwe
(gezins)koopwoningen, maar ook opgeknapte sociale
huurcomplexen en verschillende voorbeelden van
kleinschalig buurtvastgoed, zoals het pandje van het
Wijkpastoraat, de buurttuin in de Bajonetstraat en
De Leeszaal. De Leeszaal is gehuisvest in een pand
waar eerst een hamman was gevestigd. De Leeszaal
is ontstaan door de inzet van buurtbewoners toen
de bibliotheek in de wijk sloot. De Leeszaal is een
levendige ontmoetingsplaats waar ook ouderen graag
komen. Woonstad rekent een sociale huurprijs voor
dit commerciële vastgoed.

Hoeflaak: ‘Het wordt voor ons als corporatie lastiger
om dit soort initiatieven te ondersteunen. De minister
hamert vooral op onze kerntaak: zorgdragen voor
woningen voor mensen met een smalle beurs.
Daardoor worden wijkontwikkeling, investeringen
in publieke ruimten en maatschappelijk vastgoed
ingewikkelder.’


Woningaanpassingen
Hoeflaak vervolgt: ‘Het is niet makkelijk om een
deel van de huidige woningen geschikt te maken
voor ouderen, bijvoorbeeld door het plaatsen van
liften. De woningen lenen zich er slecht voor, terwijl
‘verdichting’, het toevoegen van woningen aan de
bestaande woningvoorraad, in het dichtbebouwde
Oude Westen beperkt mogelijk is. Er zijn twee mogelijke locaties voor ouderenhuisvesting waar het wel
kan. Natuurlijk zal Woonstad er alles aan doen om
te proberen ons eigen bezit geschikt te maken voor
ouderen, maar snel en makkelijk zal dat niet gaan.
We zetten in op levensloopbestendige woningen, niet
op specifiek ouderenwoningen. Ze zouden aanpasbaar moeten zijn aan steeds weer nieuwe bewoners.
We zijn trouwens wel bezig om ouderen zich te laten
inschrijven voor een door hen gewenst complex.
Dit model introduceren we in 2017 voor minimaal
twee complexen in het Oude Westen.’
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lage huur, waar voor hen gekookt wordt en waar ook
gemeenschapsruimten zijn. Ten Boden: ‘Nu blijven
ze zitten in te grote huurwoningen, ze verhuizen niet
omdat hun huur dan direct omhoog gaat. Meer dan
300/350 euro per maand kunnen ze niet betalen.’





De tweede generatie
Ten Boden signaleert dat Turkse en Marokkaanse
Rotterdammers geneigd zijn om tot het bittere eind
voor hun ouders te blijven zorgen. Daarbij spelen
religieuze en sociaal-culturele normen een grote rol.
‘Maar’, zegt Ten Boden, ‘bijna altijd draaien enkelingen
daarvoor op; die ene dochter of die twee dochters zijn
de pineut.’
Ten Boden spreekt wat betreft de eerste generatie
arbeidsmigranten over een lost generation. Ze ergert
zich aan alle beleidsinspanningen om deze generatie
uit hun isolement te halen en te willen laten integreren. ‘Hou toch op! Richt je op de dochters! Voorkom
dat zij zich isoleren door mantelzorg en zorgtaken!’
Ze schetst hoe de eerste generatie vaak nog in een
grote sociale huurwoning woont, bijna altijd de
woning die ze hadden toen ze er met het hele gezin
woonden, vaak gaat het om een bovenetage zonder
lift. Ten Boden: ‘Ze zitten opgesloten in hun huis.’
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Chronische aandoeningen
Ten Boden wijst erop dat de eerste generatie vroeg
oud is geworden en dat veel van hen al op relatief
vroege leeftijd chronische klachten hebben ontwikkeld. Hart- en vaatziekten en suikerziekte zijn risico
factoren voor het ontwikkelen van dementie. Veel
Turkse, Marokkaanse en Hindoestaanse ouderen
hebben ermee te maken. Suikerziekte komt vaker
voor bij Marokkanen en Hindoestanen, en hart- en
vaatziekten vaker bij Turken. Ten Boden stelt vast dat
het wijkteam maar beperkt contact heeft met deze
generatie ouderen van niet-westerse komaf en hun
mantelzorgers. Het gevolg is dat de mantelzorgers
niet de juiste ondersteuning krijgen, ouderen niet
op tijd geïndiceerd worden, terwijl zich situaties van
meer of minder ernstige vormen van Alzheimer voordoen. Het leidt tot onverantwoorde situaties en – vaak
uit onmacht over de complexe zorgvraag – tot vormen
van ouderenmishandeling. Daarbij gaat het zeker niet
alleen om fysiek geweld, maar ook om het toebrengen
van psychische schade (dreigen, schelden, dwingen,




Pendelen
Een groot aantal van de ouderen van niet-westerse
komaf pendelt tussen Nederland en het land van
herkomst.3 Niet alleen vanwege heimwee (‘er is altijd
sprake van heimwee’), maar juist ook om economische redenen.
Ten Boden: ‘In Nederland komen ze nauwelijks rond.
Daar kunnen ze goedkoper leven, ze eten er lekkerder
en ze hebben er meer sociale contacten. De kinderen
betalen vaak hun ticket.’ De Nederlandse overheid
stelt echter steeds meer restricties aan de duur. Voor
iemand met een bijstandsuitkering is dat maximaal
dertien weken, voor iemand met AOW een half jaar
min één dag.
Ten Boden: ‘Je zou pendelen eigenlijk langer mogelijk
moeten maken, natuurlijk levert pendelen gedoe op,
corporatiewoningen staan leeg, maar wees creatief
en bedenk dat het een uitstervend probleem is.’ Ze
vertelt over haar contacten met kinderen van wie
de ouders pendelen. Deze vragen zich af of het niet
mogelijk is om woongroepen voor hun ouders in
leegstaande gebouwen in Nederland te realiseren.
Dat vader of moeder daar een kamer heeft voor een





Ze wijst erop dat op het moment dat je bij kinderen,
familieleden of vrienden gaat inwonen om mantel
zorg te geven of te krijgen, je te maken krijgt met de
kostdelersnorm. Je kan dan tot honderden euro’s op
je uitkering worden gekort. De ‘mantelzorgboete’
wordt dat wel genoemd.2
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De handen uit de mouwen
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noten
1
2

Engelen 2015, Markus 2016.
Bij het ter perse gaan van deze publicatie maakte het
demissionaire kabinet Rutte II in de voorjaarsnota bekend dat
deze zogenoemde mantelzorgboete van de baan is.
Engbersen et al. 2013, Weltevrede et al. 2013, De Jong 2002.




 



Tijdens onze rondgang door de wijk het Oude
Westen treffen we verschillende groepen ouderen aan: de steeds meer zorg behoevende ouderen
van De Leeuwenhoek, de strijdbare ouderen rond
Actiegroep Het Oude Westen en de groep relatief
geïsoleerd levende ouderen van niet-westerse komaf.
Er is een groep vitale ouderen die nog heel actief vorm
weet te geven aan hun leven, maar ook een groep die
door vroege ouderdom is getroffen. Het nadenken
over oud worden in het Oude Westen gaat nu vooral

over woningen, eenzaamheid en passende vormen
van informele zorg en ondersteuning. Maar ook
andere thema’s dienen zich aan: de gebouwde omgeving, cultuursensitieve zorg, de rol van ondernemers
en winkeliers, taboes rond ouderenmishandeling, de
grenzen van informele zorg en extramuralisering, het
belang van nabije kleinschalige voorzieningen en het
investeren in ‘community organization’. In het hippe
Oude Westen valt nog heel veel werk te verzetten
om de kwaliteit van leven van veel ouderen naar een
hoger niveau te tillen. Dat is belangrijk, want wie er
eenmaal werkt of woont, hebben we steeds gehoord,
wil er nooit meer weg.


opsluiten), verwaarlozing en financiële uitbuiting
rond uitkeringen en PGB’s. Ten Boden, die betrokken
was bij de vorming van de Marokkaanse Ouderen
Bond in Nederland (MOBiN) in 2010, verzorgt trainingen over ouderenmishandeling voor Marokkaanse
kringen in het land. ‘Het is een moeilijk onderwerp,
omgeven met veel schaamte,’ zegt ze, ‘maar het is
bespreekbaar als je het tactvol en respectvol brengt.’

3
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Een kleine geschiedenis
van het ouderenbeleid
Radboud Engbersen

‘Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens.’ Ouderen willen het liefst zo lang mogelijk in hun
eigen omgeving blijven wonen. Dat weten we al heel lang, maar het is niet eenvoudig om een
omgeving te creëren waarin dat kan.

Zeventig jaar vol veranderingen

Tussen droom en daad

Door de invoering van de AOW verdween de onderhoudsplicht van kinderen voor hun ouders. Daardoor
werden ouderen onafhankelijker. Er was ook lange
tijd veel zorg beschikbaar en een plaats in een bejaardenhuis of verzorgingshuis was ook relatief snel en
makkelijk beschikbaar. Nu is de verzorgingsstaat versoberd. Daardoor krijgt de familie weer een grotere
verantwoordelijkheid in de zorg voor ouderen.

De overheid wilde het altijd wel anders, maar het
lukte niet goed om de zorg af te stemmen op de
behoeften en wensen van ouderen.3 Dat kan komen
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Ondanks dat er heel veel is veranderd in de afgelopen
zeventig jaar, is één ding altijd hetzelfde gebleven.
Deskundigen hadden altijd als antwoord op de
vraag wat de meest geschikte omgeving is om oud
te worden: ‘Zo lang mogelijk thuis.’ Of, zoals Bos
et al. (2015) het naoorlogse ouderenbeleid samenvatten: ‘Thuis Best.’ 1 Toch zijn er na de oorlog heel veel
verzorgingshuizen gebouwd. En Nederland heeft
van alle Europese landen nog altijd het hoogste percentage ouderen dat woont in verzorgingshuizen en
verpleeghuizen.2


Sinds de Tweede Wereldoorlog is er voor ouderen
(vroeger bejaarden genoemd) veel veranderd: de AOW
is ingevoerd (1957), mensen worden ouder, ze zijn
beter opgeleid, de bejaardenhuizen zijn gekomen en
weer verdwenen, net als de VUT-regelingen en prepensioenen.
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De positie van sociaaleconomisch kwetsbare ouderen
is nog altijd een punt van grote zorg. Zeker nu de
toegang tot verzorgingshuizen is afgesloten met de
invoering van de Hervorming Langdurige Zorg (HZL)
en licht kwetsbare ouderen zo lang mogelijk in de wijk
moeten blijven wonen. Biedt het zelfstandig wonen in
de wijk voor kwetsbare ouderen wel de beschutting,
veiligheid en zekerheid die de instellingszorg
ooit bood?


 

 



doordat particulieren/ondernemers zelf tehuizen
wilden opzetten,4 maar ook door de subsidies voor
het bouwen van tehuizen en de financiering van de
verblijfskosten van ouderen in verzorgingshuizen via
de Algemene bijstandswet.5

Alternatieve woonvormen

Begin jaren zeventig realiseerde de overheid zich dat
ze de zelfstandig wonende oudere
had verwaarloosd. Voor het eerst
werd geprobeerd de groei van
de tehuizen af te remmen door
alternatieven te scheppen. In die
tijd ontstonden de thuiszorg,
de ‘bejaarden’-woningen en het
gecoördineerd ouderenwerk.6
Doel was om ouderen zo lang
mogelijk zelfstandig ‘in de wijk’ te laten wonen. Het
aantal bewoners van bejaardenoorden daalde daardoor flink, zelfs toen de vergrijzing inzette.7 Voor een
goed beeld van de verhoudingen is het echter wel
goed te beseffen dat op het moment dat het aantal
bewoners van zorg instellingen op z’n hoogtepunt
was nog altijd meer dan 90 procent van de 65-plussers zelfstandig thuis woonde. Nu woont meer dan
95 procent van de 65-plussers zelfstandig.8 Van de
85- tot 89-jarigen woont nog 75 procent zelfstandig.
Pas boven de 95 jaar komen de zelfstandig wonende
ouderen in de minderheid. Van hen woont 57 procent
in een verzorgingshuis of verpleeghuis.9

Ouderen wonen het liefst zelfstandig



Al in 1964 schreef een ambtenaar (R. Wentholt) in
de publicatie Bejaarden thuis. Het open bejaardenwerk als
integraal onderdeel van een sociaal beleid voor de bejaarden:11
‘De meerderheid der bejaarden voelt er weinig voor
eigen huis en haard op te geven en onafhankelijkheid prijs te geven voor een “abnormaal” bestaan
onder toezicht in speciale bejaardentehuizen in een
institutionele omgeving.’ Hij benadrukte de grote
verschillen tussen ouderen en het belang van een
materiële bestaansbasis; veel ouderen leefden na
hun pensionering in armoede. Wentholt besteedde
veel aandacht aan wat later de formele en informele sociale infrastructuur werd genoemd: sociale














‘De positie van sociaaleconomisch
kwetsbare ouderen is nog altijd
een punt van grote zorg’

Is zelfstandig wonen het juiste
alternatief?



Het bejaardencentrum of verzorgingshuis bood
beschutting aan overwegend kwetsbare ouderen:
mensen uit de lagere sociaaleconomische groepen, alleenstaanden en vrouwen. Toch was men er
niet tevreden over. Timmermans schreef al in 1996:
‘Al meer dan 40 jaar is er het inzicht dat de opvang
van ernstig gehandicapte ouderen bij voorkeur in een
gewone en liefst eigen woonomgeving moet plaatsvinden omdat de opname in een tehuis hun zelfstandigheid te veel aantast.’ 10 Maar hij schreef ook, dat wie
ouderen buiten het bejaardentehuis of verzorgings
tehuis wil houden, aan huis een veelkleurig pakket aan
onderling afgestemde diensten moet kunnen aanbieden en garanderen, omdat geen oudere hetzelfde is.
En dat blijkt in de praktijk niet eenvoudig te realiseren.
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bezoek. Wentholt: ‘Het zou dan ook de functie krijgen
van een soort radarsysteem voor het ontdekken van
andere behoeften waarin moet worden voorzien.’





voorzieningen en gezondheidsvoorzieningen,
geschikte woningen en vormen van informele zorg en
vrijwilligerswerk. Hij gaf voorts aan dat open en institutioneel bejaardenwerk elkaar moeten aanvullen. De
inzichten van Wentholt zijn nog steeds relevant.

Oudere wil deel zijn van de
gemeenschap
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Exclusieve voorzieningen voor ouderen moeten volgens Wentholt vermeden worden. De meerderheid van
de ouderen, maakte het toenmalige wetenschappelijke
onderzoek reeds duidelijk, is er niet op gebrand
onder leeftijdgenoten te vertoeven.12 Ze willen onderdeel uitmaken van een grotere gemeenschap van
verschillende generaties en hebben geen behoefte
om zich terug te trekken in een ‘eigen geïsoleerde
gemeenschap’.
Wat Wentholt betreft, mogen ouderen nooit gedwongen worden om te vertrekken uit het fysiek-sociale
milieu dat hun aan het hart ligt en waarmee ze zijn
vergroeid. ‘In alle wijken of buurten waarin van een
ouder wordende bevolking kan worden gesproken






Wentholt plaatst ook kanttekeningen bij vrijwilligers
werk dat is gericht op ouderen. Dat zou beperkt
moeten blijven tot dienstverlening die niet al te hoge
eisen stelt. Ook van huisbezoek zou je niet te hoge
verwachtingen moeten koesteren. Wentholt wijst
erop dat relaties pas betekenisvol worden door gezamenlijk beleefde activiteiten en geleidelijk gerijpte
banden van wederzijdse genegenheid. Incidentele
huisbezoeken door vriendelijke vreemden doen al
snel kunstmatig en geforceerd aan. Huisbezoeken
zouden beperkt moeten blijven tot ouderen die er
werkelijk behoefte aan hebben, maar ze moeten dan
wel afgelegd worden door vrijwilligers die van zo’n
bezoek meer kunnen maken dan alleen maar een



Huisbezoek
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 ienen steeds voldoende voor bewoning door bejaard
den geschikte woningen beschikbaar te zijn.’
Hij voegt daar wel aan toe dat het van een verantwoord
beleid getuigt om mensen op gevorderde leeftijd aan
te moedigen te verhuizen naar een geschikte woning.

Voortbouwen op inzichten

In het ouderenbeleid na de publicatie van Wentholt
zien we de elementen die hierboven zijn opgesomd in
grote lijnen steeds terugkomen. In zijn proefschrift
vat Blommestijn (1990) het naoorlogse ouderen
beleid voor de periode 1955-1985 samen in zeven
doelstellingen:13
– van intramuraal naar extramuraal;
– van categoraal naar algemeen;
– van bescherming naar zelfstandigheid
en participatie;
– van professioneel naar informeel;
– van sectoraal naar gecoördineerd;
– van centraal naar decentraal;
– van regulerend naar deregulerend.

Decentralisatie: naar een
woonservicegebied
In de jaren negentig kwamen de decentralisaties op
gang. Zo verhuisden bijvoorbeeld het welzijnsbeleid
en het gehandicaptenbeleid naar de gemeenten
(Welzijnswet 1987, Wet Voorzieningen Gehandicapten 1994).15 In de nota 64. Ouderenbeleid in het perspectief
van de vergrijzing (2004) werd de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) al aangekondigd. In deze
nieuwe wet zou een aantal eerder gedecentraliseerde
wetten opgaan.
De directeur van de Stuurgroep Experimenten
Volkshuisvesting (SEV), Lex de Boer, herhaalde het
weer eens in 2012: ‘De toekomst is aan het zelfstandig wonen, niet aan de intramurale voorzieningen.’
Hij schreef dat in de inleiding van de SEV-publicatie Woonservicegebieden. Klaar voor de volgende ronde.16
In een ‘woonservicegebied’ blijft de oudere in zijn
eigen (aangepaste) huis in zijn eigen wijk dan wel
dorp wonen, terwijl voorzieningen bij de hand zijn.
Het ‘arrangement’ van een woonservicegebied bestaat
uit een aanbod van geschikte woningen en een waaier
aan beschikbare diensten en formele en informele
voorzieningen.
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Toelichting
Uit het lijstje hiernaast blijkt dat ouderen niet
gebaat zijn bij aparte, gesloten leefwerelden
in verzorgingshuizen (intramuraal), maar bij het
blijven wonen in hun normale, vertrouwde
woonomgeving (extramuraal), ook als ze zich
niet geheel zelfstandig kunnen redden. Daarbij
verdient een algemeen beleid de voorkeur boven
beleid dat ouderen als een exclusieve, exceptionele groep ziet (categoraal). Voorts moet worden
voorkomen dat ouderen in onnodig passief
makende afhankelijkheidsrelaties terechtgekomen (bescherming). Zij moeten daarentegen
zo veel mogelijk zelfstandig hun leven kunnen
blijven inrichten en actief kunnen zijn (zelfstandigheid en participatie). Ook heeft informele of
niet-professionele zorg (zelfzorg, mantelzorg,
‘onderlinge zorg’, burenhulp, zelfhulpgroepen)
de voorkeur boven professionele zorg. Mensen
moeten zichzelf en onderling als eerste helpen,
ook financieel. Alleen als dat niet meer gaat,
is publieke, professionele zorg beschikbaar.
Dit beleidsuitgangspunt was een reactie op de
sterke opkomst van de professionele zorg in de
decennia ervoor. De verzorgingsstaat zou het
vermogen van mensen om voor zichzelf te zorgen hebben ondermijnd.14
Belangrijk is dat afzonderlijke, gespecialiseerde
professionals en sectoren samenhangend
samenwerken (gecoördineerd) en elkaar niet
voor de voeten lopen. Het schaalniveau van de
gemeente (decentraal) is het meest geschikte
beleidsniveau; gemeenten staan het dichtst
bij hun burgers en kunnen scherper zien wat
ze nodig hebben en hen ook d
 oelmatiger aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Tot slot:
de opkomst van de verzorgingsstaat is gepaard
gegaan met een toename van overheidsbemoeienis en regulerende maatregelen van de
centrale overheid. Later werd een versobering
van ambities bepleit en daarmee ook een vermindering en vooral ook een v ereenvoudiging
van regels en bureaucratie (deregulering).
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Ouderenbeleid in onze tijd







Mensen zijn het doorgaans eens over wat een
geschikte omgeving voor ouderen is. Het gaat om:
een geschikte woning, een informeel netwerk (familie,
buren, vrienden), de juiste (nabije) voorzieningen en
een veilige en toegankelijke publieke ruimte.
Tegenwoordig horen hier ook de mogelijkheden van
technologie bij, waaronder robotica en domotica.
Ouderen moeten kunnen beschikken over een
goede digitale infrastructuur (snel internet) met
ondersteuning (denk aan: ehealth en skypen). Ook het
winkellandschap zal met de vergrijzing ingrijpend
veranderen.19 Zo komen er winkels met toiletten en
zitjes, met brede gangpaden en met de juiste dienstverlening en producten, zoals hulp bij het inpakken
van boodschappen, gezonde eenpersoonsdiepvriesmaaltijden, bezorgdiensten.
Zoals ouderen het liefst blijven wonen in hun eigen
wijk, waar zij hun talenten kunnen blijven inzetten,
zo maken ouderen ook het liefst gebruik van algemene
voorzieningen. In ieder geval houden ze niet van voorzieningen met het stempel ‘geschikt voor ouderen’.

Een passende woning en
woonomgeving
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‘Ouderen mogen nooit gedwongen
om te vertrekken uit het fysiek-sociale
milieu dat hun aan het hart ligt
en waarmee ze zijn vergroeid’



Er zijn grote verschillen tussen ouderen in gezondheid, welbevinden en levensverwachting.20 Met al die
verschillen moet rekening worden gehouden. De overheid voert in de zorg al enige tijd een ‘familiebeleid’.
Van families wordt gevraagd zo veel mogelijk zorg
op zich te nemen, zodat ouderen zo lang mogelijk
zelfstandig kunnen blijven wonen. Maar ouderen verschillen ook in de mate waarin ze een beroep kunnen
doen op hun familie. Soms door de geografische
afstand, maar ook zijn niet alle familierelaties even
harmonieus.21




Belangrijk in een woonservicegebied zijn een passend
woningaanbod en een geschikte woonomgeving.
Een passend woningaanbod betekent dat er
woningen zijn die geschikt zijn voor mensen
met een lichte, matige of zware mobiliteitsbeperking: een lift, een steun bij de douche,
alarmsystemen, geen drempels, enzovoort.
Een geschikte omgeving houdt in dat dicht
bij huis sociale netwerken mogelijk zijn en
dat er voor zieningen beschikbaar zijn. Op
loopafstand moeten er voorzieningen zijn
waar de ouderen anderen kunnen ontmoeten, een betaalbare warme maaltijd kunnen krijgen
dan wel iets kunnen doen.17 Nabijheid is cruciaal,
maar is niet altijd en overal even makkelijk te organiseren. Voorzieningen zijn vooral in kleine dorpen niet
meer te vinden. Het platteland heeft dit altijd weten
op te lossen door voorzieningen mobiel te maken
(bv. de ‘zitdagen’ van tandarts en opticien) en door
bijvoorbeeld voorzieningen samen te brengen in één
locatie (multifunctionaliteit, meervoudig gebruik).18
De vraag is of dat ook gaat lukken met voorzieningen
voor kwetsbare ouderen.
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Er zijn signalen dat oude ouderen, net als vóór de
verzorgingsstaat, weer bij hun kinderen gaan wonen.
Zie in dit verband het verhaal van Volkskrant-journalist
Robert Giebels over het in huis nemen van zijn
nagenoeg blinde moeder en de groeiende markt aan
mantelzorgwoningen (‘vader in de achtertuin’).22
Het verhaal van Giebels maakt duidelijk dat voor zijn
oplossing een bovengemiddeld inkomen nodig is;
zowel zijn gezin als zijn moeder stelt hoge eisen aan
privacy en autonomie. In het Haarlemse herenhuis
dat hij bemachtigd heeft, is dat te realiseren, maar
in een krappe sociale huurwoning zal dat minder
goed lukken. De terugkeer naar het gezin met drie
generaties lijkt dus alleen in bepaalde situaties
mogelijk én wenselijk.
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Vergrijzende pioniers
in Nieuwegein
Netty van Triest en Cretien van Campen

Nieuwegein is een groeigemeente uit de jaren zeventig. Het aantal 65-plussers groeit de
komende decennia naar 20.000, op een inwonertal van 60.000. We spraken met senioren in
Batau-Zuid en in Batau-Noord. We spraken met inwoners en met professionals op het gebied
van wonen en welzijn. Kan je goed oud worden in Nieuwegein? Wat is daarvoor nodig?
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Wie voor het eerst Nieuwegein bezoekt, valt van de ene
verrassing in de andere. Een middeleeuws kasteel in
het hart, overdadig groen, het winkelcentrum is nooit
ver weg en de oude dorpen Jutphaas en Vreeswijk hebben een oud-Hollandse sfeer. We wandelen door Batau.
De wijk is vernoemd naar Kasteel De Batau (ook wel
bekend als: de Baan of de Baten) dat rond 1754 werd
gesloopt. Hier en daar verwijst nog iets naar het kasteel, zoals een boerderij die hier in 1791 is gebouwd.

De huidige wijk Batau is gebouwd in de jaren zeventig (Batau-Zuid) en tachtig (Batau-Noord) van de
twintigste eeuw als een groene woonerfwijk met
eengezinswoningen. Men wilde in die tijd terug naar
de menselijk maat, met spelende kinderen op het
woonerf, veel groen en openheid. Een prettig woonmilieu voor veel huishoudens uit de economische
middenklasse. De wijken zijn inmiddels sterk vergrijsd
en daar sluit een woonomgeving met wipkippen niet
meer bij aan.1


Karakter van de wijk

O UD WO R D EN IN NED ER L A ND

Batau in cijfersa
Batau-Noord

Nederland

aantal inwoners

6.520

7.295

16.979.120

65 jaar en ouder

14%

17%

18%

niet-westerse herkomst

17%

13%

12%

hoog inkomenb

24%

23%

20%

inkomen sociaal minimum of minderb

6%

5%

8%

woz-waarde

209.000 euro

200.000 euro

209.000 euro

huurwoningen van corporatie

28%

25%

30%

afstand tot supermarkt

0,7 km

0,5 km

0,9 km

afstand tot huisartsenpraktijk

1,1 km

0,8 km

1,0 km

Cijfers hebben betrekking op de jaren 2015 respectievelijk 2016.
Als hoog inkomen zijn gerekend de particuliere huishoudens die behoren tot de 20 procent
huishoudens met landelijk het hoogste besteedbaar inkomen. Het sociaal minimum is het wettelijk
bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Bij 65-plussers is dat
bijvoorbeeld het bedrag aan AOW-pensioen.

Ouderen zijn honkvast



Arie Spek, makelaar, vertelt over de gehechtheid van
de oudere bewoners aan Nieuwegein. ‘De ouderen
zeggen trots: Nieuwegein is hartstikke fijn! Jongeren
trekken liever naar de stad, in Nieuwegein willen zij
hooguit tijdelijk wonen vanwege de betaalbare woningen. De ouderen blijven en de jongeren vliegen in en
uit. Pas wanneer jongeren gezinnen vormen, krijgen
ze meer binding met de gemeente vanwege school en
voorzieningen voor hun kinderen. Daardoor vergrijst
Nieuwegein sneller dan andere gemeenten en is de
balans jong-oud schever.’
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Ideale woning



Jetty Wijga, 66 jaar, is één van de enthousiaste en blijvende pioniers. Zij woont in Batau-Zuid, aan een van
de ‘Gaardes’, een woonerf. Omdat haar man in Utrecht
werkte, verhuisden zij in 1975 naar Nieuwegein. Na
een aantal jaren bouwde het echtpaar hun ideale
woning, naast dat van twee andere stellen. Ook nu
zij alleen woont na het overlijden van haar man vindt
ze het een ideale woonplek: ‘Het is een fijn huis met
mijn beste vrienden naast mij. Het huis zit als een jas,
lekker ruim met een tuin. Het lijkt mij ook geschikt
als ik wat ouder word. Mocht ik de trap niet meer op
kunnen, dan moet ik tegen die tijd maar eens kijken
of ik wat kan aanpassen. Ik denk er eerlijk gezegd niet
vaak over na. Ik kan mij voorstellen dat als ik echt niet
meer mobiel ben, ik verhuis naar een van de nieuwe
appartementen aan de rand van het stadscentrum.’




Wijkanalyses die de gemeente Nieuwegein in 2012
uitvoerde, beschrijven de onmisbare drie A’s voor
senioren: Arts, Apotheek en Aldi/Albert Heijn. Vrijwel
elke woonwijk beschikt over ten minste één huisarts,
tandarts of fysiotherapeut en elke wijk, op de wijk
Galecop na, heeft een verpleeghuis, gezondheidscentrum of verzorgingshuis. In de wijk Batau ligt
een klein buurtwijkcentrum met een supermarkt en
kleinere middenstand.







Het Planbureau voor de Leefomgeving bevestigt dit
beeld in de studie Vergrijzing en woningmarkt (2013).
De meeste mensen worden oud in de woning waar
zij hun kinderen hebben grootgebracht. Daardoor
zal de komende twintig jaar het aantal 65-plussers in
Nieuwegein verdubbelen.


De A2, de breedste en drukste snelweg van Nederland,
loopt langs Batau. Een brede geluids- en groenwal
scheidt ze van elkaar. Via een onderdoorgang bereiken de bewoners binnen tien minuten een uitgestrekt
recreatiegebied aan de andere kant van de A2.

 

	

a
b

Batau-Zuid

Wijga draait volop mee in het vrijwilligerswerk en in
de activiteiten van de kerkgemeenschap. ‘Ik spreek
met enige regelmaat mensen via het
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vrijwilligerswerk die de hele dag nog niets hebben
gezegd. Dat ken ik niet. Toen ik na ziekenhuisopname
een paar weken hulp nodig had, hebben de buren
allerlei mensen opgetrommeld. Die hielden een oogje
in het zeil en kwamen eten brengen. Ik geloof niet
dat mijn kinderen daar veel aan geregeld hebben.’

Weinig alternatieven

Makelaar Arie Spek stelt dat er in Nieuwegein te weinig keuze is voor de ouder wordende pioniers van
weleer. ‘De woningvoorraad in Nieuwegein wordt
gedomineerd door sociale huur en niet al te dure
koophuizen. Ik spreek regelmatig senioren die niet
meer bij machte zijn om het onderhoud van een groot
huis vol te houden en uitkijken naar een overzichtelijk
appartement. Liefst in Nieuwegein waar de vrienden
kring is en de vaste activiteiten.
Er is te weinig aanbod van luxe
appartementen. Na verkoop
van hun afgeloste huis betalen
deze senioren daar makkelijk
4 tot 6 ton voor. Dat betekent dat
een deel blijft zitten in dure koopwoningen die geleidelijk verpauperen en in waarde
dalen. Een deel van de ouderen verhuist naar appartementen in Houten en Leidsche Rijn, waar meer
aanbod is. Wat ouderen in feite verwoorden, is dat ze
niet het gevoel willen hebben erop achteruit te gaan.
Het moet een leuke stap zijn, pas dan verleid je deze
senioren te verhuizen.’
Spek heeft onderzoek laten doen naar de woon
wensen van Nieuwegeinse ouderen en daar kwamen
drie kernwensen uit: veiligheid, comfort en een
groot balkon. Op basis van die wensen verrees in het
noordoosten van Nieuwegein een gated community:
een k leinschalig appartementencomplex, afgeschermd met een hoog hek, appartementen met een
ruim balkon en op loopafstand van de winkels.

Het Planbureau voor de Leefomgeving bevestigt het
beeld van makelaar Spek en ontkracht het clichébeeld
dat ouderen een stap terug willen doen op de woonladder als ze ouder worden.

Goed voorbereid ouder worden

Via Arie Spek komen we in contact met de 76-jarige
Betsy Keizer. Zij was vroeger makelaar en woont in
een vrijstaand huis in Nieuwegein. Het is haar levenswerk om mede-senioren na te laten denken over de
dag dat zij beperkingen krijgen. Een zeer actieve dame
die het land doorkruist om jaarlijks veel lezingen te
geven over de charme van het ouder worden, maar
daarbij ook demonstreert hoe je gemakkelijk een
steunkous aantrekt.3 Zij stelt dat leeftijdsgenoten te
veel de kop in het zand steken en zich onvoldoende

‘De ouderen zeggen trots:
Nieuwegein is hartstikke fijn!’

Zeggen dat je wil verhuizen en het daadwerkelijk
doen, zijn twee verschillende zaken. Uit onderzoek
blijkt dat naarmate de bevolking verder vergrijst er
steeds minder wordt verhuisd.2 Uiteindelijk verhuizen
vooral de 75-plussers, vanwege een urgente noodzaak: een verslechterende gezondheid en behoefte
aan zorg of het overlijden van de partner. Van de
60-jarigen verhuist uiteindelijk slechts een klein deel.
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voorbereiden op toekomstige beperkingen. ‘Ik probeer het gesprek aan te gaan en stel vragen als: Hoe
red jij je? Moet je wat aan je woning doen? Wie wordt
straks je mantelzorger? Kinderen wonen vaak ver
weg en het is financieel een illusie dat je alle hulp
kunt inkopen. Voorbereiding helpt. Je hebt in feite
zoveel middelen die je helpen je onafhankelijkheid
te bewaren, waardoor je als senior je eigen boontjes
kunt blijven doppen. Ik heb zelf veel geautomatiseerd:
openen van gordijnen, aan- en uitdoen van de verlichting, hang- en sluitwerk aangepast en een centrale
deuropener. Als je wacht tot de nood aan de man
is, dan ben je vaak te laat. Ik zie het om mij heen bij
huiseigenaren: het onderhoud aan de woning wordt
sleets, tuinen verwilderen. Mijn generatie steekt nog
vaak de kop in het zand.’
Inmiddels biedt Keizer naast haar lezingen ook via
een website consumentenvoorlichting aan over allerhande producten. ‘Ik probeer senioren massaal aan
de tablet te krijgen, een geweldige manier om contact
te onderhouden, zeker als je minder mobiel wordt.
Want hoe kom je zo’n lange dag in je eentje door?
Laatst sprak ik een 98-jarige mevrouw die via skype

O UD WO R D EN IN NED ER L A ND

contact onderhoudt met een uitgebreid netwerk.
Als ze na 10 uur is aangekleed, leest ze de krant op de
tablet. ’s Middags en ’s avonds skypt ze met familie,
vrienden en kennissen. In een notitieblokje noteert
ze hun wel en wee en houdt ze bij wanneer ze moet
bellen om te feliciteren of om mee te leven.’

Eenzaamheid

O UD WO R D EN IN NED ER L A ND

Behoefte aan aanspraak

Naar inschatting van Marella Verhagen, beleids
adviseur Wonen van woningcorporatie Jutphaas
Wonen, wordt ongeveer 30 procent van de sociale
huurwoningen in Nieuwegein bewoond door een






Aan de oostzijde van de Batauweg zijn voornamelijk sociale huurwoningen te vinden en flats van
hooguit vier hoog. Er is een winkelcentrum rond het
cirkelvormige Muntplein dat het hart van de buurt
vormt. De meeste wegen aan de oostzijde leiden naar
het winkelcentrum in rechte kale straten zonder
begroeiing. Een groot contrast met de westzijde van
Batau, waar fiets- en wandelpaden meanderen door
uitbundig groen langs vaarten en vijvers en waar je
als bezoeker verdwaalt in het woud van woonerven,
bomen en struiken.

De ouderen aan de oostzijde van Batau wonen vooral
in sociale huurwoningen. Marie-José den Uijl is
welzijnswerker. Ze geeft een beeld van de sociale
problematiek in de buurt. ‘Er is een groter verloop
van jongeren die komen en gaan. Er zijn ook sociale
problemen: mensen met verslavingsproblemen, dreigende mannen op straat, enge honden. Ga daar dan
maar eens langs met je rollator. Ouderen kennen hun
buren vaak niet en voelen zich onveilig in hun eigen
buurt. Het gevolg is dat ze minder vaak hun huis uit
gaan, hooguit voor de noodzakelijke boodschappen.
Als je dan weinig mensen meer kent, raken mensen
geïsoleerd en vergroten ze hun kwetsbaarheid.’
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65-plusser. De woningcorporatie heeft onlangs vier
flats in een andere wijk opgeknapt en de oudere
huurders gevraagd waaraan zij behoefte hebben.
Woningaanpassing scoorde niet hoog. Huurders vinden het ‘best makkelijk’ als er kleine aanpassingen
plaatsvinden, zoals het ophogen van de toiletpot of
het plaatsen van beugels. Voor grootschalige aanpassingen is weinig animo. Oudere huurders zeggen
vooral behoefte te hebben aan aanspraak. Ondanks
een ontmoetingsruimte in het complex, blijkt de eerste stap naar die ruimte voor veel mensen een brug
te ver. De woningcorporatie ontwikkelde daarop het

ze voelt, de breuk in haar gezin, waardoor zij geen
contact meer heeft met twee van haar drie kinderen.
Soms voelt ze zich verlaten van alles en door iedereen.
Door haar ziekte en de behandelingen voelt ze zich
af en toe zo beroerd, dat haar huisarts haar uit een
benarde situatie moet komen redden. ‘Dan verschoont
ze mijn bed dat helemaal vies is of ze dweilt de vloer.
De laatste keer werd ik met spoed op een brancard
het huis uit gedragen, die trouwens bijna over het
galerijhekje kieperde, want het is eigenlijk te laag.’ Ze
woont in een klein complex met tweekamerwoningen.
Bij de voordeur is een grote opstap en de lift is te krap
voor een scootmobiel. Om die reden wonen
er steeds minder leeftijdsgenoten. Met haar
zoon die in Zeeland woont, heeft ze veel
skypecontact. Hij legt uit hoe de tablet werkt
(hoe ze moet appen met hem) en koopt bijvoorbeeld een inklapbare rollator voor haar.
De huisarts regelde dat een aantal keren per
week iemand van de thuiszorg komt helpen
met douchen, m
 edicijnen en schoonmaken.

‘Uit onderzoek naar de woonwensen
van Nieuwegeinse ouderen blijkt
dat zij drie dingen willen: veiligheid,
comfort en een groot balkon’
project ‘Buren voor elkaar’ en probeert buren die hulp
willen bieden, te koppelen aan eenzame huurders.
‘Het project loopt niet vanzelf, het vergt regelmatig
opstoken van het vuurtje.’ Marella Verhagen constateert dat als je niets doet, een deel van de huurders
vereenzaamt.

Welzijn op Recept

De huisarts ziet veel kwetsbare ouderen met psycho
sociale problematiek. Ze voelen zich onveilig, eenzaam, hebben weinig veerkracht en durf meer. Ze
verkommeren en krijgen fysieke klachten, zoals pijn,
depressies en andere vage klachten. Deze psychosociale klachten waren aanleiding voor een nieuwe
aanpak in Nieuwegein: Welzijn op Recept, waarbij de
huisarts een recept uitschrijft voor welzijnsactiviteiten
en doorverwijst naar welzijnswerkers Marie-José den
Uijl en Suzanne Vrielink.4
Die aanpak heeft haar over de streep getrokken,
vertelt de 78-jarige Jenny Bayer, die sinds haar huwelijk
in 1978 in Nieuwegein woont. Door ernstige gezondheidsklachten en jaren van zorg voor haar dementerende man kwam zij in een isolement terecht.
Ze vertelt over de toenemende kwetsbaarheid die
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‘Ik heb een geweldige huisarts die regelmatig langskomt of even belt’, vertelt Jenny Bayer. De huisarts
verwees haar door naar Welzijn op Recept. ‘Ik laat
niet gauw mensen in huis toe en ’s avonds al helemaal niet. Ze moeten me eerst bellen als ze willen
komen, anders doe ik de deur niet open. Marie-José
den Uijl liet het programma zien van Movactor.
Samen koffiedrinken en de cursus schilderen leken
me wel leuk. Zo ben ik weer onder de mensen gekomen.’ Ze vertelt ook dat de eerste keer moeilijk was:
‘Het is dat Marie-José me had gebeld en zei dat ze mij
verwachtte, want anders was ik misschien wel niet
gegaan. Ik vind het geweldig, ik doe nu echt weer
nieuwe contacten op. Vroeger ontmoette ik nooit
iemand buiten, nu loop ik over het winkelcentrum
Muntplein en praat ik met bekenden van het Buurtplein.’ Ze beschrijft dat eenzaamheid een sluipend
proces is. ‘Kijk, doordat je je rot voelt, leg je ook niet
gemakkelijk contact. Je voelt je kwetsbaar, bent bang
en soms maak je vreselijke dingen mee. Ik ben een
keer uit de bus gevallen waarna de bus wegreed, alle
passagiers keken achterom hoe ik daar in mijn eentje
me moest redden en niemand hielp mij. Dan voel je
je zo verschrikkelijk. Contact is niet de buren groeten
in het portiek en op de galerij. Mijn eenzaamheid
verdween pas toen ik mensen durfde aan te spreken.
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Iets over de hond of over de kinderen. Dat werkt.
Zo heb ik nu contact met een alleenstaande, jonge
moeder. Gewoon vragen naar haar zwangerschap
en nu komt ze mij de echo laten zien. Leuk toch?’

Een vernieuwd buurthuis

Arnold Reijndorp, spreker van de Nationale Eenzaamheid Lezing 2015, stelde de vraag: bestaat er zoiets
als een goede buurt om eenzaam te zijn? ‘Ook in een
buurt met alle plek voor ontmoeting zullen mensen
eenzaam zijn’, zegt Reijndorp. ‘Het zal het probleem
van de eenzaamheid niet helemaal oplossen, maar het
zal in ieder geval prettiger zijn in zo’n wijk eenzaam te
zijn dan wanneer die mogelijkheid er niet is.’
Buurtplein Batau is het oude buurthuis van vroeger,
maar in een nieuwe vorm. Het staat er een paar jaar
en oogt als een meetingpoint voor hipsters. Oranje
gesausde muren met grote foto’s, strakke bar en
open keuken waar wereldgerechten te bestellen zijn.
Laptopplekken, een leestafel en koffietafeltjes met
loungebanken. Het publiek dat hier komt, varieert van
40 tot 80-plus, maar is overwegend 60-plus. Mensen
kunnen hier cursussen volgen en deelnemen aan verschillende activiteiten, zoals klaverjassen en bridgen.
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Gek en grijs

‘Ik ben gek, grijs en bijziend’, zegt een oud dametje in
Buurtplein Batau met een brede grijns. Ze neemt deel
aan een gespreksgroep van ouderen met beginnende
cognitieve problemen. Ze wonen allen nog zelfstandig
en worden naar het buurthuis gebracht door familie,
vrienden of ze komen met de regiotaxi. Van tevoren
is ons verteld dat we even mogen aanschuiven bij het
groepje. We vallen midden in een gesprek over wonen
in Nieuwegein en luisteren naar de scherpe observaties: ‘Nieuwegein is hartstikke fijn! Ik woon in een
appartement met een groot balkon dat uitkijkt op een
veldje waar altijd wat te doen is. Kinderen voetballen,
soldaten doen oefeningen. Het is op een afstandje, dus
ik heb geen last van herrie of lawaai.’ Hij zit hoog en
droog, comfortabel en veilig op zijn balkon en geniet
van het sociale leven dat zich beneden afspeelt.

noten
1
2
3
4

Visser en Ubink 2009.
RIGO 2016.
Zie www.Seniorensociety.nl.
Welzijn op Recept kent inmiddels ook een culturele variant
‘Kunst op recept’ waarin kunstenaars en ouderen activeren
door middel van culturele activiteiten (LKCA 2016).

33

Is de buurt ook een
gemeenschap?
Lotte Vermeij

Gehoopt wordt soms dat de buurt een hechte sociale gemeenschap is, waarvan ook kwetsbare
oudere bewoners de vruchten kunnen plukken. Volgens sociologen is dat beeld van een
saamhorige buurt echter allang achterhaald. Op basis van een bespreking van onderzoek
kunnen wij concluderen dat ouderen in hun buurt waardevolle netwerken hebben, maar dat de
zorgzaamheid tussen buurtgenoten niet moet worden overschat.

Geschikte woonomgeving



Nu een groeiend aantal ouderen het zelfstandig moet
redden, wordt het belangrijker te begrijpen wat de
buurt kan betekenen voor ouderen. Hoe kan de buurt
ertoe bijdragen dat ouderen autonomie en verbondenheid blijven ervaren? Hieraan zitten verschillende
kanten. Denk aan de fysieke aspecten van de buurt,
zoals de toegankelijkheid van winkels voor scoot
mobielen. Ook zijn er organisatorische aspecten,
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zoals het aanbod van zorg dichtbij, en sociale aspecten. Als het gaat over langer zelfstandig wonen, worden de bestaande contacten in de buurt doorgaans
gezien als een groot voordeel. Veel gemeenten subsidiëren initiatieven om lokale netwerken te versterken, zodat bewoners zich nuttig kunnen maken voor
de leefbaarheid in hun buurt en voor de kwaliteit van
het leven van hulpbehoevende buurtgenoten.
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woning en de wens om de directe omgeving
gemeenschappelijk met omwonenden in te richten, als een ‘bufferzone’ ter bescherming van het
eigen woningbezit en de eigen identiteit. Hij zag dat
mensen zich groepeerden naar bijvoorbeeld leefstijl
en draagkracht.6







In de oorspronkelijke Wet maatschappelijke ondersteuning werd min of meer vanzelfsprekend uitgegaan
van de kracht van sociale samenhang in de buurt. Dat
was ook een beleidsdoel: ‘het bevorderen van sociale
samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en
buurten’. De gedachte was: als de sociale samenhang
in een buurt sterk is, hebben buurtbewoners die kampen met ziekte of beperkingen daar baat bij. Gebruikte
termen als ‘lokale gemeenschap’ en ‘communities’ roepen verwachtingen op van elkaar kennen, bij elkaar
betrokken zijn, elkaar helpen en gezamenlijk streven
naar welzijn voor iedereen. Maar in hoeverre zijn die
verwachtingen terecht?

 

Lokale gemeenschap?

Veranderende binding met de buurt
Er is al veel geschreven over het vermeende verlies van
gemeenschap in de buurt. Sommige sociologen zien
een neergang van sociale samenhang (cohesie) in het algemeen.1 Anderen zien sociale
gemeenschappen vooral van vorm veranderen.
Dankzij auto, telefoon en internet zijn mensen
niet meer gebonden aan al aanwezige banden,
zoals die met familie en buren. Zij kunnen
meer zelf bepalen hoe en met wie zij hun leven
inrichten, zonder geografische beperkingen
en meer gericht op interesses, werk en leefstijl.2

Ouderen en de buurt

Wat kan de moderne buurtgemeenschap betekenen
voor hedendaagse ouderen? Verbondenheid van
ouderen met buurtgenoten draagt bij aan veel aspecten van hun welzijn.7 Maar ouderen van nu zijn niet
primair of exclusief gericht op hun eigen buurt, dus
hoeveel contacten hebben zij daar nog? Ontvangen
oudere bewoners hulp van hun buurtgenoten? Als een
buurt een vangnet moet zijn, zouden vooral de

‘Ouderen ervaren het contact
met buren vaker als hecht
dan jongere bewoners’



 













De binding tussen buurtgenoten lijkt dus af te nemen.
In de jaren vijftig zag Van Doorn al een ontwikkeling van beslotenheid naar openheid die de ‘wijk
als sociale eenheid naar de achtergrond brengt’.3
In de jaren zeventig zou de buurt voor de moderne
burger volgens Groenman slechts ‘een ijle zone zijn,
die hij alleen instrumenteel gebruikt’.4 Volgens
Hunter en Suttles bleven contacten dichtbij huis wel
aantrekkelijk, maar zouden sociale netwerken in de
buurt meer zelfgekozen zijn geworden en mogelijk
ook minder solidair.5
Later, in de jaren negentig, zag Engelsdorp Gastelaars
de behoefte aan gemeenschappelijkheid in de directe
omgeving van de woning juist toenemen. Dat zou
komen door een groeiende gerichtheid op de
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meest kwetsbare oudere bewoners moeten profiteren van relaties met hun buren, maar is dat ook zo?
Phillipson benadrukt de grote verschillen: terwijl de
ene oudere zijn leven in een veranderende omgeving
naar zijn hand kan zetten, kampt de andere met vervreemding en isolatie.8
Over buurten en wat zij betekenen voor mensen
bestaan verschillende beelden. Enkele van die beelden bespreken we hierna.

Beeld 1: Ons kent ons in de buurt

Gemiddeld genomen ontmoeten Nederlanders een
kwart van hun sociale netwerk in de buurt; onder
lageropgeleiden is dit zelfs een derde.9 Net als
collega’s spreken buurtgenoten elkaar relatief
veel, omdat ze elkaar in hun dagelijks leven
nou eenmaal vaak tegenkomen.10 Ouderen
ervaren het contact met buren vaker als hecht
dan jongere bewoners: het aandeel mensen
dat zegt in de buurt een ‘steun en toeverlaat
bij een droevig moment’ te hebben neemt
toe met de leeftijd, tot meer dan 60 procent
van de 65-plussers.11 Dit betekent natuurlijk ook dat
40 procent dit niet heeft.

Toch blijkt dat kwetsbare mensen minder sociaal
kapitaal hebben dan minder kwetsbare mensen.17
Hogeropgeleiden bijvoorbeeld hebben grotere en
meer diverse sociale netwerken dan lageropgeleiden,
en hun contacten hebben vaak ook meer te bieden.
Op hoge leeftijd zullen deze verschillen voortbestaan
en gevolgen hebben voor het gemak waarmee ouderen hun toenemende beperkingen opvangen.
Wanneer ouderen kwetsbaarder worden neemt het
contact met buren en buurtgenoten ook af.18 De kring
van ouderen wordt kleiner door toenemende beperkingen en door het wegvallen van oude contacten. Nieuwe contacten met jonge generaties blijven
beperkt door verschillen in leefpatronen.19

‘Nieuwe contacten met jonge
generaties blijven beperkt door
verschillen in leefpatronen’

Toch gaat het niet alleen om die paar buurtgenoten
die elkaar goed kennen. De buurt is ook een omgeving waarin zich bekenden kunnen bevinden, en
bekende gezichten van mensen die men niet kent.
Talja Blokland muntte voor dat laatste het populaire begrip ‘publieke familiariteit’: deze ‘anonieme
bekendheid’ in buurten wordt gezien als een voorwaarde voor het durven aanspreken van anderen en
daarmee ook voor veiligheid.12 Onderzoek laat zien
dat ook voor ouderen min of meer oppervlakkige
contacten in de openbare ruimte van grote betekenis
kunnen zijn. Zij leveren dan wel geen praktische hulp,
maar dragen wel bij aan een gevoel van verbondenheid, in een levensfase waarin dat schaarser wordt.13
Doorgaans wordt gedacht dat vooral kwetsbare bewoners baat hebben bij sociaal kapitaal in de buurt.14
Deze bewoners blijven immers dicht bij huis en hebben relatief weinig contacten buiten de buurt.15 In een
studie onder Rotterdamse ouderen blijkt ook dat de
meest kwetsbare ouderen meer waarde hechten aan
ondersteunende buurtnetwerken dan minder kwetsbare ouderen.16
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Samenvattend: veel mensen hebben een aantal
betekenisvolle contacten in de buurt, ook de meeste
ouderen. Daarbij kunnen oppervlakkige bekenden
veel verschil maken voor het gevoel van verbonden
heid van ouderen. De meest kwetsbare ouderen
daarentegen hebben minder contacten in de buurt
en gaan mogelijk ook minder makkelijk om met de
veranderende bewonerspopulatie in de buurt.

Beeld 2: De billen van de buurman

Een terugkerend beeld rond de participatiesamen
leving is dat buren voor elkaar zouden moeten zorgen. Het angstbeeld van sommigen is dat ze zelfs verantwoordelijk zouden worden voor het wassen van ‘de
billen van de buurman’. In veel hedendaagse buurten
is het gebruikelijk om voor elkaars planten en dieren
te zorgen bij vakantie, maar is het uitwisselen van
verdergaande hulp niet vanzelfsprekend.
Een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat
mensen hulp zouden moeten bieden aan hun familie
(63 procent) en vrienden (53 procent), maar slechts
23 procent vindt dat mensen ook hun buren zouden
moeten helpen. Sommige mensen vinden dat er op zijn
minst een positieve ‘klik’ moet bestaan voor het verle-
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nen van hulp. Hoewel hulp aan buren door de nabijheid relatief makkelijk in te passen is in het dagelijks
leven, zijn mensen ook bang in een situatie te belanden
dat er steeds meer hulp van hen gevraagd wordt.20
Ook al is er een drempel om buren te helpen, toch is
5 tot 9 procent van de informele ondersteuners een
buurvrouw of buurman. De hulp die deze mensen
leveren, is doorgaans minder intensief en intiem dan
de hulp van familieleden of vrienden. De steun van
buren is vaak praktisch van aard, hun nabijheid maakt
het mogelijk om paraat te zijn in noodgevallen en
kleine dagelijkse probleempjes op te lossen. Toch is
de hulp ook relatief vaak emotioneel.21



Dat buren en buurtgenoten niet vaker hulp bieden
aan ouderen, kan ook liggen aan degene die hulp
nodig heeft. Hulp staat op gespannen voet met autonomie en eigen regie.22 Omdat mensen elkaar niet
willen lastig vallen bestaat er ‘vraagverlegenheid’,
waardoor zij het moeilijk vinden om hulp te vragen.
Ook bestaat er ‘handelingsverlegenheid’ bij mensen die wel iets zouden willen doen voor een hulp
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behoevende buurtgenoot.23
Er zijn nog andere drempels bij het vragen van hulp.
Zo is er de verwachting dat hulp met een wederdienst
moet worden beantwoord. Dat speelt vooral de meest
kwetsbare bewoners parten, want zij hebben minder
te geven.24 Ook willen veel ouderen geen hulp vragen,
omdat zij bang zijn voor sociale controle en afhankelijkheid.25 Daardoor maken juist de meest kwetsbare
en hulpafhankelijke mensen het minst graag gebruik
van informele hulp.26
Samenvattend: het komt regelmatig voor dat buren
elkaar helpen, maar ook dat sociale barrières in de
weg staan van het tonen van onderlinge betrokkenheid. Vooral voor de meest kwetsbare ouderen is het
ontvangen van hulp van buren moeilijk.

Beeld 3: De rurale idylle

Het beeld bestaat dat het in een dorp beter oud
worden is dan in de stad, omdat het platteland een
uitzondering zou vormen op de modernisering en
individualisering die zich in de samenleving heeft
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voorgedaan. Dit beeld bestaat ook onder sommige
dorpsbewoners, die hun eigen omzien naar elkaar
plaatsen tegenover de anonimiteit van ‘de’ stad.

bestaat gemeenschapszin, getuige de 25 Amsterdamse
‘stadsdorpen’, die opgericht zijn vanuit de wens een
modern soort nabuurschap in het leven te roepen.33
Kortom, er zijn aanwijzingen dat de lokale
gemeenschap rond ouderen wat hechter is
op het platteland dan in de stad, maar de
verschillen tussen dorpen en tussen stadsbuurten onderling zijn vele malen groter. En
die verschillen blijven niet zonder gevolgen.
Zo bleek dat oudere bewoners van buurten
met een slechte leefbaarheid (die zich veelal
in de stad bevinden) zich terugtrekken uit het buurtleven, ook als zij zich sterk met deze buurt verbonden
voelen.34

‘De meeste dorpsbewoners vinden
rust en ruimte veel belangrijker
dan het sociale leven in het dorp’
Naar hun idee kan het daar maanden duren voor
overleden ouderen gemist worden. Wat is er waar van
dat beeld?
Gekeken naar de sociale netwerken, blijkt dat de netwerken van dorpsbewoners iets ‘dichter’ zijn dan die
van stedelingen: de vrienden en bekenden zijn meer
met elkaar verweven dan die van stedelingen.27 Buren
en buurtgenoten lijken in de sociale netwerken van
dorpelingen een wat grotere rol te spelen dan in die
van stedelingen.28 Ook ervaren dorpsbewoners een
sterkere sociale cohesie in hun buurt dan stedelingen.
Oorzaken hiervan zijn de veel snellere doorstroming
van bewoners in de stad, woonvormen zoals appartementen die anonimiteit in de hand werken, en dat er
in de stad veel jongeren wonen. Jongeren zijn relatief
weinig gebonden aan hun buurt, vooral in de stad.
Vergelijkende studies onder ouderen laten zien dat
ouderen op het platteland meer sociale verbondenheid
ervaren dan ouderen in een stedelijke omgeving.29
Tot slot laat ook onderzoek onder Wmo-aanvragers
– onder wie veel ouderen met een beperking – zien dat
degenen die wonen in een plattelandsgemeente meer
aansluiting ervaren met anderen en minder eenzaam
zijn dan stedelijke ouderen.30
Toch zijn het maar kleine verschillen en andere
bevindingen nuanceren het beeld nog eens. Ook op
het platteland is de sociale gemeenschap veranderd:
de meeste dorpsbewoners vinden rust en ruimte veel
belangrijker dan het sociale leven in het dorp.31 Platte
landsbewoners vinden weliswaar vaker dat burenhulp de norm is, maar er zijn geen aanwijzingen dat
Nederlandse dorpsbewoners hun buren daadwerkelijk
vaker helpen dan stedelingen.32 En ook in de stad
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Tot slot

De hier besproken onderzoeken en inzichten laten
zien dat achter de term ‘lokale gemeenschap’
complexe sociale structuren schuilgaan. Binnen
buurten zijn er sociale netwerken, die bestaan uit
relaties tussen individuele bewoners. De relaties van
ouderen gaan vaak ver terug en betekenen veel voor
wie hulp krijgt van wie. Maar het sociale leven in
buurten bestaat uit meer dan netwerken. Er zijn ook
minder grijpbare zaken, zoals sfeer, sociale normen,
vooroordelen, vertrouwen of juist het gebrek daaraan.
Deze elementen vertalen zich in gevoelens van welbevinden en verbondenheid of juist in gevoelens van
onbehagen en buitengesloten zijn.
Voor ouderen kan de lokale gemeenschap dus heel
verschillend uitpakken, afhankelijk van de buurt
waar zij wonen en hun positie daarin. Aan het ene
uiterste van de schaal bevinden zich ouderen voor
wie de buurt past als een handschoen, die tot op hoge
leeftijd onbekommerd en autonoom participeren
in de buurt en voor wie de buurt een vangnet vormt
wanneer dat nodig is. Voor ouderen aan het andere
uiterste heeft de buurt geen of zelfs een negatieve
betekenis. Zij staan alleen, wat een groot gemis kan
zijn als ook buiten de buurt het netwerk beperkt is.
Ze wonen in buurten waarmee zij geen binding meer
hebben, waar ze onverschilligheid of zelfs buiten
sluiting ervaren. Het ongemakkelijke is dat het veelal
de meest kwetsbare ouderen zijn die zich aan de minder gunstige kant van de schaal bevinden.
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Zelfredzaamheid in het
Drentse Zwiggelte
Anne-Jo Visser en Lotte Vermeij

Zelfredzaamheid zit de Zwiggelters in het bloed. Ook het omkijken naar elkaar hoort bij
de traditie, maar de betekenis daarvan verandert en is bovendien heel persoonlijk. De
bewoners van dit esdorp in de gemeente Midden-Drenthe bereiden zich voor op een
toekomst samen, maar iedereen op zijn eigen manier.

Als de rurale idylle bestaat, dan is het op dat moment
in Zwiggelte. In laag zonlicht op het door groen
omringde speelveld aan de hoofdstraat gaan vijf
bewoners op in een spel. Met zware ballen gooien zij
naar een stammetje met muntjes erop. Die moeten
eraf en dan ook nog op de goede kant vallen.
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Het blokgooien is een traditioneel spel dat op de
Werelderfgoedlijst staat. Een van de oudere mannen
is aan de winnende hand. Meewarig lachend bekijkt
hij de verrichtingen van de anderen. ‘Gaat u straks nog
wat drinken samen?’ ‘Nee hoor, dan is het wel weer
mooi geweest.’ Plagerige Drentse humor.


Blokgooien
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Zwiggelte in cijfersa
Zwiggelteb

Nederland

aantal inwoners

455

16.979.120

65 jaar en ouder

22%

18%

niet-westerse herkomst

3%

12%

hoog inkomenb

30%

20%

inkomen sociaal minimum of minderb

7%

8%

woz-waarde

268.000 euro

209.000 euro

huurwoningen van corporatie

6%

30%

afstand tot supermarkt

4,2 km

0,9 km

afstand tot huisartsenpraktijk

4,6 km

1,0 km

a
Cijfers hebben betrekking op de jaren 2015 respectievelijk 2016.
b	Als hoog inkomen zijn gerekend de particuliere huishoudens die behoren tot de 20 procent huishoudens met
landelijk het hoogste besteedbaar inkomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat
in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Bij 65-plussers is dat bijvoorbeeld het bedrag aan AOW-pensioen.

Naderende ouderdom

Even later, terwijl op nummer tien van de hoofdstraat
bewoners vergaderen over de themawagen die zij voor
het dorpsfeest gaan maken, verzamelen negen actieve
bewoners zich in dorpshuis annex café-restaurant
De schuur om ons te vertellen over ouder worden
in Zwiggelte. Hoewel zij zelf nog niet de kwetsbare
leeftijd hebben bereikt, is het een onderwerp dat hen
bezighoudt. De bewoners zijn overwegend positief:
het is goed wonen in Zwiggelte en echt kwetsbare
bewoners kennen ze niet. Maar toch zouden ze graag
iets doen om te zorgen dat dit zo blijft. Hoe zorgen we
er bijvoorbeeld voor dat de ouderensoos weer nieuwe
aanwas krijgt? Er komen nu steeds minder mensen
en samengaan met de soos van Westerbork willen
de leden niet. En hoe kunnen we het dorp nog beter
maken? Gaan we straks met elkaar samen wonen in
een nieuwe woonvorm voor ouderen, maar wel met
ieder zijn eigen voordeur? Recente plannen om in
Zwiggelte een woonzorgvoorziening op te richten
blies de gemeente af, wegens de al te hoge kosten van
de verbouwing.
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Deze belangstelling komt niet alleen voort uit hun
persoonlijke situatie. Ongeveer twee jaar eerder
kwam in het reguliere overleg tussen de gemeente,
het welzijnswerk en vertegenwoordigers uit de dorpen
de kwestie ter sprake die beleidsmakers bezighoudt:
wat moet er gebeuren om voorbereid te zijn op een
toekomst met meer ouderen die langer zelfstandig
wonen met minder zorg? Afgesproken werd dat de
bewoners van alle dorpen zelf met elkaar in gesprek
zouden gaan, hierbij ondersteund door het welzijnswerk. Dit gebeurde ook in Zwiggelte.

Dorpsvisie

In een reeks van keukentafelgesprekken maakten
de inwoners samen een Dorpsvisie met de duidelijke naam ‘Met mekaor, veur mekaor’. Bewoners
uit Zwiggelte bleken veel waarde te hechten aan de
rust en de ruimte en het belangrijk te vinden het
boerenkarakter van het dorp te behouden. Ook de
prettige omgang bleek hoog gewaardeerd, maar
bewoners hebben ook zorgen over de onderlinge
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van circa twintig vrijwilligers al behoorlijk routineus.
De bedieningsploeg richt de zaal in, de kookploeg
is druk bezig in de keuken. Om half zes haast een
van de initiatief nemers, mevrouw Vrieling, zich nog
even naar haar auto om mevrouw Snijder op te halen.
Mevrouw Snijder woont na een leven als boerin nog
altijd buiten het dorp en rijdt sinds haar beroerte geen
auto meer.

Met mekaor an taofel

Een initiatief dat voortkwam uit het traject is een
wekelijkse maaltijd in De Schuur. Onder aanvoering
van een professionele kok van Resto van Harte koken
vrijwilligers voor zes euro een culinair driegangenmenu voor iedereen die zich aanmeldt. Op de dag dat
wij er zijn, is het de negende keer en draait de ploeg
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‘Niet nodig’

In verschillende gesprekken komt naar voren dat het
niet altijd makkelijk is iets voor een ander te betekenen. Een belemmering waar behulpzame bewoners
tegenaan lopen, is dat oudere bewoners hulp afhouden. Zo vertelde een actieve bewoonster dat de gymles
verplaatst werd naar Westerbork. Zij bood een medebewoonster zonder vervoer aan haar een lift te geven,
want ze ging toch zelf. Maar ze sloeg het aanbod af.
Een andere bewoner vertelt een vergelijkbaar verhaal.
Hij wilde helpen, maar merkte dat het geen effect had
als hij het alleen maar aanbood. Toen hij simpelweg
meedeelde wanneer hij zou komen helpen, werd zijn
hulp wel geaccepteerd.




Ze benoemden vijf thema’s die belangrijk zijn in
Zwiggelte: oud worden in het dorp, jongeren, verkeersveiligheid, wonen en communicatie. De werkgroepen
die volgden uit deze thema’s zijn inmiddels aan de slag.
De gemeente neemt de bewoners erg serieus, daarover zijn bewoners en medewerkers van Welzijnswerk
Midden-Nederland het eens. Al gaat het soms niet
snel genoeg: een bankje voor ouderen bijvoorbeeld,
om even uit te rusten bij een gevaarlijk kruispunt,
laat volgens bewoners wel erg lang op zich wachten.
De Dorpsvisie zorgde voor een nieuwe website en voor
nieuwe energie. Sinds de Dorpsvisie is het dorp nog
actiever geworden, aldus de actieve Zwiggelters.





betrokkenheid. Komt informatie over het dorp wel bij
iedereen terecht? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat
jongeren bij het dorp betrokken blijven? Een punt van
zorg bleek ook dat het naoberschap minder vanzelfsprekend wordt. Kunnen hulpbehoevende ouderen
wel in het dorp blijven wonen?

Iedereen is welkom aan tafel, jong en oud, import en
oorspronkelijke bewoners. En dat tekent ook de sfeer.
Aan de grote tafels zit een gemêleerd gezelschap.
Een van onze tafelgenoten verhuisde jaren geleden
met zijn vrouw naar Zwiggelte, maar nam door zijn
drukke baan niet zo actief deel aan het dorpsleven.
Zijn inmiddels grote kinderen gingen in Assen naar
de Vrije school. Een andere tafelgenote woont in
het verderop gelegen Beilen en kwam oorspronkelijk uit de regio Den Haag. Toen haar eigen moeder
hulpbehoevend werd, liet zij haar uit de Randstad
overkomen. Zij woont nu naar volle tevredenheid in
een tehuis in Beilen. Ook mevrouw Snijder zit bij ons
aan tafel, stralend en wel. Handen worden geschud,
levensgeschiedenissen uitgewisseld. De goede sfeer
ten spijt, bleven veel van de oudere dorpsgenoten
thuis. Daarover is de organisatie teleurgesteld, want
het zijn juist de kwetsbare ouderen die ze een gezellige avond willen bezorgen.

Josien Tuhumury, Gea Witvoet en Emy van Schaik
van het Welzijnswerk Midden-Nederland herkennen
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mevrouw Koole ‘niet aan prakkeseren’. Ook hulp van
buren vinden ze niet nodig. Wel komt de achterbuurvrouw regelmatig even langs. Het is een veilig idee
dat ze haar en andere buren kunnen bellen als dat
nodig is.



Even zelfredzaam is het echtpaar Biewenga. Toen
Wieke Biewenga zorg nodig had aan huis is thuiszorg
instelling Icare één keer langs geweest om haar te
helpen met wassen en aankleden. Haar man reageert
op zijn Drents: ‘Ik heb gezien hoe ze dat deden. Nou,
dat kan ik zelf wel. Geen gezeur. Kan ik meteen om
half acht beginnen en ben ik om half negen op pad.’


dit beeld. Ouderen uit Zwiggelte en omgeving zijn
niet snel geneigd elkaar om hulp te vragen. Niet om
informele zorg van buren en kennissen, maar ook
niet om formele hulp. Dat komt ook, omdat er ‘geen
loopje in het dorp zit’, vertellen ze. Je treft elkaar dan
minder snel en vraagt elkaar dan ook minder snel
om hulp. Een ander knelpunt dat zij ervaren, is het
bereiken van ouderen met nieuwe informatie. Of het
nu informatie is over de Plusbus (een vervoersdienst
voor ouderen), het eetinitiatief van Resto van Harte
of over het Repaircafé, het bereiken van de ouderen is
lastig. Er zijn sleutelfiguren in het dorp en ook zijn er
vrijwilligers actief, maar de ene oudere is actief en de
ander heeft toch een vrij afwachtende houding. Daardoor is het soms ook lastig om terug te krijgen wat de
behoeften van de ouderen zijn.

Verschillende gesprekspartners wijten de voorbeelden van terughoudendheid aan de Drentse volksaard.
Bescheidenheid is een Drent eigen: die heeft
weinig nodig en staat niet graag op de voorgrond of bij anderen in het krijt. Bescheidenheid speelt ook een rol bij bestuursfuncties:
een bewoner vertelt hoe hij een dorpsgenoot
drie keer moest vragen voordat hij instemde.
‘Ben’k nie neudig’ is het standaard antwoord,
oftewel ‘dat vind ik niet nodig’. Ook houdt
een Drent van vertrouwd, zo horen we. Een
Drent zoekt oplossingen in de eigen kring.
Volgens Welzijnswerk Midden-Nederland is er vooral
vertrouwen in elkaar als je iemands familie kent.
Dan weet je wat voor vlees je in de kuip hebt.




Op bezoek bij het echtpaar Koole horen we het verhaal van de andere kant. Het echtpaar woont buiten
het dorp, in een vrijstaande woning op een steenworp
afstand van de boerderij die hun zoon van hen overnam. Mevrouw Koole komt uit de regio, meneer Koole
groeide op in Zeeland en verhuisde toen ze trouwden.
Erg wennen moest hij toentertijd aan de zandgrond,
die onder je kleren kruipt in plaats van korsten te
vormen, zoals de Zeeuwse klei. Maar erg gelukkig is
het echtpaar nog altijd met de ruimte om hen heen en
de vrijheid die het hun biedt. Meneer Koole gaat elke
dag nog aan het werk op de boerderij van hun zoon.
Mevrouw Koole ging vaak zwemmen, maar werd twee
maanden geleden geopereerd en voelt zich nog altijd
slap. Meneer Koole doet veel. Bij aankomst ontvangt
hij ons lachend met een volle wasmand en een schort
vol wasknijpers: ‘Kijk, ik ben een mantelzorger.’ Hun
dochter woont in het aanpalende Westerbork en komt
vaak langs. Dan repareert ze wat stuk is en maakt ze
schoon. Ze zouden hulp in de huishouding kunnen
aanvragen, vertelde laatst een kennis, maar daar wil



‘Zwiggelters doen hun best
kwetsbare ouderen bij het
dorpsleven te betrekken’
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hoge hekken afschermen van de buitenwereld. Met
haar buren maakt zij soms wel eens een praatje, maar
veel bevrediging geeft dat haar niet. ‘Dan zeggen ze
bijvoorbeeld “we zien elkaar nog”, maar dan komen
ze niet meer aan de deur. Daar heb je toch niets aan?’
Haar zoon woont met zijn gezin naast haar. Hoewel
hij en haar schoondochter het heel druk hebben, is zij
zeer content met haar leven.

Schuttingen en heggen

Mevrouw Eefting, die al 25 jaar met haar man midden
in het dorp woont, ervaart teleurstelling. Ze mist
de vanzelfsprekende aanloop van weleer. Er is weinig contact in de buurt, vindt ze, en het is haar een
doorn in het oog dat de heggen in het dorp zoveel
hoger geworden zijn. Ze kampt met beperkingen aan
haar oog en rug. Ook toen ze geopereerd was, hielden mensen meer afstand dan ze graag had gewild.
De mensen die haar na stonden, zijn verhuisd of over
leden. Ze is wel handig met computers. Via mail houdt
ze makkelijk contact met haar kinderen en klein
kinderen. Maar Facebook kan het gemis aan spontaan
contact met dorpsgenoten niet vervangen. Toen ze
een berichtje plaatste op Facebook over haar operatie
kreeg ze ook weinig respons.


Wat volgens sommige bewoners de onderlinge
betrokkenheid ook belemmert, zijn de veranderende
omgangsvormen. De komst van nieuwe bewoners
speelt hierbij een rol. Voor veel ouderen die al lang in
het dorp wonen, betekent dit dat vertrouwde mensen
en manieren zijn verdwenen. Maar ook hebben veel
vrouwen, buurvrouwen en schoondochters nu veel
minder tijd dan voorheen, omdat ze een drukke baan
hebben.



Een buitenstaander moet het hier echt verdienen. En
dat kan soms jaren duren. Voor het echtpaar Biewenga
speelt dit mee bij hun hulp, met wie zij een relatie
heel belangrijk vinden: ‘Wij hebben nu al een hulp
die, als wij ouder worden en meer hulp nodig hebben,
vaker wil komen. We kennen elkaar inmiddels goed
en weten wat we aan elkaar hebben.’

Mevrouw Snijder heeft ervaring met beide. Op weg
naar haar vrijstaande woning, ver buiten het dorp,
wonen alleen nog maar nieuwe bewoners, die zich
niet bemoeien met het dorp en hun erf soms met
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Boeren en import

Hoewel sommige ouderen aangaven de nieuwe bewoners als afstandelijk te ervaren, spraken we genoeg
betrokken import om te weten dat het te eenzijdig
is om hen af te schilderen als ongeïnteresseerd of
individualistisch. Ook uit recent onderzoek komt
naar voren dat niet alleen bewoners met een traditionele dorpsbinding zich vaak actief inzetten voor
lokale doelen, maar ook de inmiddels grote groep
dorpsbewoners met een meer vrijblijvende lokale
binding. Onder deze groep zijn veel bewoners die
ooit van elders kwamen.1 Dat juist een deel van de
nieuwe Zwiggelters zich verregaand openstelt voor
hun omgeving, blijkt als we vragen hoe ouderen hun
toekomst voor zich zien als het echt
niet meer gaat.

Zorg verlenen op het platteland

Het belang van betrokken buren wordt volmondig
beaamd door professionals van thuiszorginstelling
Icare. Professionele zorg kan niet zonder burenhulp, volgens hen. En dit gaat zeker niet alleen om
de praktische ondersteuning. Waar eerder de zorg
vooropstond, stelt de organisatie tegenwoordig het
welbevinden van cliënten centraal. Een uitgangspunt
hierbij is de gedachte dat een hoger welbevinden in de
eigen omgeving leidt tot een lagere zorgvraag.
Het noaberschap in Zwiggelte ervaren de professionals van Icare niet duidelijk anders dan in de stad. En
de professionele zorg blijft onmisbaar. Als een oudere

‘Een deel van de import lijkt minstens zoveel
gemeenschapszin te hebben dan de ouderen
die het noaberschap in de boerengemeenschap
van weleer nog beleefden’

De oude garde van Zwiggelte, zoals
het echtpaar Koole en mevrouw
Snijder, lijkt zo lang mogelijk in
hun eigen woning te willen blijven.
En bewoners van Zwiggelte weten
zichzelf ook lang te redden. Met hulp
van kinderen in de buurt, de thuiszorg, betaalde
hulpen en vriendelijke dorpsgenoten blijven de
huizen en tuinen aan kant. Zij wonen graag naast de
gezinnen van hun zonen, maar willen zeker niet bij
hen intrekken. Mevrouw Snijder bijvoorbeeld kan
door haar beperkingen niet zo veel meer zelf, maar ze
woont op haar 85ste nog steeds zelfstandig. Ze heeft
altijd haar alarmeringsknop om.

Voor het echtpaar Biewenga ligt dit anders. Ze doen
beide vrijwilligerswerk in het verzorgingstehuis in
Westerbork en zien zichzelf daar ooit wel wonen. Ook
onder de actieve bewoners hoorden we de wens tot
meer gezamenlijkheid met anderen op hun oude dag.
Dat de plannen voor een woonzorgvoorziening nu
niet doorgingen, weerhoudt een aantal van hen er
niet van te blijven dromen over gemeenschappelijk
wonen. En dat zijn zeker niet alleen de oorspronkelijke Zwiggelters. Een deel van de import lijkt
minstens zoveel gemeenschapszin te hebben dan de
ouderen die het noaberschap in de boerengemeenschap van weleer nog beleefden.
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kwetsbaar of eenzaam is, kan het dorpenoverleg aan
de bel trekken. In andere gevallen verwachten zij dat
de huisarts een casemanager stuurt. Moeilijk is dat de
zorg complexer wordt, onder andere door de toename
van dementie. Toch maakt Icare zich geen grote zorgen om Zwiggelte. Het zorgvolume en de zorgvraag
zijn er gemiddeld.
De professionele uitdagingen bij het verlenen van zorg
in Zwiggelte hebben vooral te maken met de lange
afstanden. Het kost extra reistijd, terwijl de vergoeding per patiënt vergelijkbaar is met die in de stad. Ook
de vraag of ouderen langer zelfstandig kunnen blijven
wonen, is lastig. Op het platteland wonen ouderen
vaak in grote boerderijen. 70 procent van de woningen
in de gemeente Midden-Drenthe is een koopwoning.
Woningen zijn lang niet altijd geschikt voor zorg
behoevenden en de inrichting voldoet ook niet altijd
aan de arbonormen. Gelukkig is er vaak wel ruimte om
het langer thuis wonen op de begane grond met een
paar ingrepen mogelijk te maken. Maar soms blijven
ouderen langer in hun woning wonen dan de
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medewerkers van Icare eigenlijk verantwoord vinden.
Soms zien ouderen geen andere mogelijkheid, want
een woning is hier – met name met een vraagprijs
boven de drie ton – niet snel verkocht.

Theedrinken bij Wieke in de tuin

Ondertussen doen bewoners van Zwiggelte hun best
kwetsbare ouderen bij het dorpsleven te betrekken.
Het initiatief Met mekaor an taofel bleek wat te schuren
met de vermeende Drentse volksaard. De waardering van ook de traditionele Drenten ten spijt, is de
culinaire eettafel voor velen een brug te ver. ‘Dat
houdt geen stand’, voorspelt meneer Koole. Zelf wil
hij wel een keer gaan, maar hij verwacht niet dat

bedoeld was niet komen, zit de initiatiefnemers niet
lekker, maar ze geven niet op. Om ook deze dorpsgenoten bij het dorp te blijven betrekken, worden zij
uitgenodigd voor een theemiddag bij Wieke Biewenga
in de tuin, met een mooie uitnodiging en een persoonlijk bezoekje. Met haar brede netwerk onder de
bewoners op hoge leeftijd, verwacht Wieke vijftien
ouderen in haar tuin.

Mooi woondorp

Onze ontmoetingen geven het beeld dat het goed oud
worden is in Zwiggelte. In de eerste plaats valt op dat
veel mensen ook voor zichzelf kunnen zorgen. Mooie
vrijstaande huizen met prachtige tuinen zijn eerder
regel dan uitzondering. De grote woningen
en voormalige boerderijen bieden genoeg
ruimte om op de begane grond een slaapkamer en badkamer te maken die ook met een
rolstoel toegankelijk zijn. In twee woningen
werd een traplift geplaatst. En er is welvaart.
Veel Drenten ‘leven wel arm’, volgens het
echtpaar Koole, maar de echte armoede is
verdwenen. Voor degenen die geen financiële mogelijkheden hebben voor huisaanpassingen verstrekt de
gemeente ook blijversleningen. Veel ouderen hebben
daarbij een boerenverleden en zijn daardoor gewend
ondernemend te zijn en hun leven zelf in de hand te
nemen.

‘Stil en donker, dat is het platteland.
Het gevoel dat je echt ruimte hebt om je
heen en niet in zo’n stadsgetto woont’
het eten hem smaakt, want ‘ik ben heel kieskeurig’.
Ook aan het eten met dorpsgenoten heeft hij geen
behoefte: ‘Ik geef mijn geld liever aan mijn kleinkinderen.’ Het echtpaar Eefting ging een keer, maar het
eten smaakte meneer Eefting niet. Mevrouw Eefting
genoot wel van de avond, maar zonder haar man gaat
ze niet nog een keer.
Ook de initiatiefnemers zien dat veel ouderen nog
steeds leven volgens het boerenritme: vroeg opstaan
en tussen de middag een warme Hollandse pot. Dat
sluit niet aan bij het moderne concept van Resto van
Harte met drie gangen uit alle werelddelen. Dat juist
veel ouderen voor wie de eettafel oorspronkelijk
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Daarbij is Zwiggelte gewoon een goede plek. Het
is een praktische plek, want alles wat het dorp niet
heeft, is er in Westerbork wel, op drie kilometer
afstand. Bewoners komen daar vaak, voor winkels, de kerk en de huisarts en ook kinderen van
ouderen wonen daar. Ook Assen is dichtbij, waar
veel Z wiggelters werken. En het is een mooie plek.
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Drentse traditie in verandering

Met ruim 400 inwoners, een restaurant, een buurthuis en twee Bed & Breakfasts moeten Zwiggelters het
vooral hebben van elkaar en de vele activiteiten in het
dorp. Door de van oudsher ondernemende boerengeest in het dorp zijn bewoners gewend zelf initiatief
te nemen, ook als zij zelfstandig thuis moeten blijven
wonen. Die ondernemende geest tref je ook aan bij de
import van buiten.
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Achter het tijdloze uiterlijk van het boerendorp
huist liefde voor traditie, maar gaan ook eigentijdse
ontwikkelingen schuil. Waar het stevige vangnet van
het noaberschap verdween en nu de ouderensoos aan
belangstelling inboet, blijft elke week een groepje
mannen ballen gooien naar een blok met muntjes
en werken buren de zomer door aan een thema
wagen om trots op te zijn. Het wekelijkse diner is een
bijzondere aanvulling op alle activiteiten, omdat het
mensen in contact brengt die elkaar nog niet kenden.
Hoewel een deel van de huidige ouderen het liever
houdt bij een kopje thee, leggen toekomstige ouderen hiermee een mooie basis voor een oude dag die
past bij hoe zij hun oude dag graag zien.


In de woorden van mevrouw Eefting: ‘Stil en donker,
dat is het platteland. Het gevoel dat je echt ruimte
hebt om je heen en niet in zo’n stadsgetto woont.
Daarom wil ik oud worden op het platteland.’ Het
dorp is hierdoor goed leefbaar en gewild. Hoewel de
regio vergrijst en de dorpsschool verdween, verhuisden recent verschillende jonge gezinnen naar het
dorp.

noot
1

Vermeij en Gieling 2016.
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Aandacht voor kracht
én kwetsbaarheid
Radboud Engbersen, Cretien van Campen, Lotte Vermeij,
Netty van Triest, Anne-Jo Visser, Alice de Boer en Inger Plaisier

De verdergaande vergrijzing brengt grote uitdagingen met zich mee op verschillende
maatschappelijke terreinen. Zo ook in de woonomgeving, waar steeds meer kwetsbare
ouderen het met minder professionele hulp moeten zien te rooien. Bij onze bezoeken
aan Zwiggelte, Nieuwegein en Rotterdam hadden wij twee vragen in ons achterhoofd:
hoe beïnvloedt de directe woonomgeving van ouderen cruciale zaken als eigen regie
en verbondenheid? En kunnen we in het algemeen iets zeggen over wat een goede
omgeving voor ouderen is? In deze laatste bijdrage staan we kort stil bij deze vragen.
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Voordat we op de twee vragen ingaan, eerst enkele
woorden over het werk van het Sociaal en Cultureel
Planbureau en Platform31. Beide instellingen hebben
als doel om kennis en inzichten te leveren die politici
en andere beleidsmakers in staat stellen uitdagingen
als de genoemde, succesvol aan te gaan. Dit doen
we onder meer door ontwikkelingen te monitoren,
problemen bloot te leggen en de doorwerking van
beleidsmaatregelen te laten zien.

Toch blijven de werelden van het onderzoek en die
van de dagelijkse praktijk waar de uitdagingen van
beleid zich bevinden, vaak gescheiden. Ze vertegenwoordigen een ander perspectief: terwijl wetenschap
abstraheert en ontwart in haar streven naar generaliseerbare uitspraken, speelt het dagelijkse leven
zich altijd af in een context. Het dagelijks leven is
bijzonder, persoonlijk, veranderlijk en warrig. In dit
werkelijke leven spelen wisselwerkingen, toevallig
heden en percepties.


Tussen kennis, beleid en de
dagelijkse praktijk
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Unieke verhalen





Tijdens onze bezoeken zagen we duidelijk terug dat
de plekken waar ouderen oud worden enorm van
elkaar verschillen. Het grootstedelijke, compacte en
levendige Oude Westen in Rotterdam verschilt in alles
van het lege, landelijke en relatief welvarende Drentse
Zwiggelte met zijn boerderijen in uitgestrekte weilanden. De kronkelende woonerven en de anonieme flats
in Batau (Nieuwegein) vertegenwoordigen weer een
volledig andere wereld. We zagen als het ware drie biotopen. In elk daarvan proberen ouder wordende mensen een goed leven voor zichzelf en hun naasten te realiseren, maar de manieren waarop zij zich verhouden
tot hun buurt en tot elkaar verschilt aanzienlijk.
Ook binnen de drie biotopen was de diversiteit groot.
We spraken zelfverzekerde ouderen die hun leven volledig in de hand hadden, maar ook kwetsbare, afhankelijke ouderen, sommigen in goede doen, anderen
eenzaam en ongelukkig. We zagen ook verscheidenheid in culturele zin. Dit was te verwachten in het
multiculturele Rotterdam, waar De Leeuwenhoek een
warme plek biedt aan ouderen afkomstig uit onder
andere Suriname en Portugal, maar waar ouderen
met bijvoorbeeld een Marokkaanse achtergrond weer
andere ontmoetingsplekken hebben en in de eigen
familiekring blijven. Maar we zagen de culturele verscheidenheid ook in het Drentse Zwiggelte, waar de
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‘echte’ Drenten ’s avonds brood eten en maar weinig
op hebben met nieuwigheden die anderen in het dorp
introduceren. En die vanuit hun traditionele levenshouding opvallend goed voldoen aan het moderne
ideaal van zelfredzaamheid.

Oude bomen niet verplaatsen





Terug naar de eerste vraag: te midden van alle diversiteit, hoe beïnvloedt de directe woonomgeving van
ouderen cruciale zaken als hun eigen regie en verbondenheid? De reportages bevestigen het belang
van de woonomgeving. De ouderen die we spraken
wonen niet toevallig waar ze wonen. Sommigen zijn
er lang geleden aangewaaid, anderen zijn er geboren, maar de meesten zijn er ooit bewust naartoe
verhuisd omdat de plek hen aansprak. Híer wilden ze
een leven opbouwen. Nu, vele jaren later, is het hun
plek geworden. De plek is deel van hun levensverhaal:
het opgebouwde boerenbestaan, als pionier in een
groeikern, als arbeidsmigrant in een nieuw land. Deze
levens verhalen kenmerken de plek. Voor ouderen
verbindt de plek verleden en toekomst. Hun verhalen
bevestigen daarmee het spreekwoord ‘oude bomen
moet je niet verplaatsen’. Sommigen stellen zich in op
een verhuizing naar een meer passende woonvorm,
maar dan wel vlakbij.
Tegelijkertijd constateerden we dat de directe omgeving aan betekenis kan verliezen op het moment
dat ouderen geestelijk en fysiek aftakelen. De meest
kwetsbare ouderen in De Leeuwenhoek in Rotterdam
komen niet meer van hun afdeling af, hetzelfde geldt
voor ouderen die door dementie getroffen worden.
Op het moment dat (hoge) ouderdom zich met tal
van gebreken manifesteert, kan een bezoek aan een
vereniging te vermoeiend worden. Als ouderen zich
terugtrekken, wordt de impact van de directe woonomgeving minder, tenzij die omgeving op de deur
blijft kloppen.




Uiteenlopende perspectieven zijn er ook op het
terrein van de relatie tussen buurten en bewoners.
In beleid wordt de buurt gezien als een voor de
hand liggend aangrijpingspunt voor het oplossen
en voorkomen van uiteenlopende problemen. Veel
wetenschappers zijn daarentegen juist terughoudend over het belang van de buurt. Onderzoek laat
weliswaar duidelijke verbanden zien tussen kenmerken van de buurt en hoe het bewoners vergaat – in
aantrekkelijke buurten verzamelen zich bijvoorbeeld
welvarende en gezonde bewoners – maar bewijs voor
een daadwerkelijke invloed van de buurt op bewoners
is schaars. De relatie tussen buurt en bewoner lijkt
dus redelijk ongrijpbaar. Dat kan komen doordat
buurten een heel verschillende invloed uitoefenen op
verschillende bewoners, maar ook doordat bewoners
zich heel verschillend tot hun directe woonomgeving
verhouden.1 Onze bezoeken waren te kort en te weinig representatief om algemeen geldende uitspraken
te kunnen doen, maar ze boden wel de gelegenheid
om te verkennen hoe oudere bewoners zich kunnen
verhouden tot hun directe omgeving.

Lokaal maatwerk

En dan de tweede vraag: kunnen we in algemene zin
iets zeggen over een adequate omgeving voor ouderen? Tot op zekere hoogte is dit lastig. Bewoners van
elk van de drie plekken hebben hun eigen plek als
referentiekader. Tekenend is dat ouderen in Zwiggelte
zich niet beklaagden over de afstand tot de winkel.
Integendeel, dat het centrumdorp Westerbork maar
enkele kilometers ver was, zagen zij als pluspunt. Als
zij opnieuw zouden kunnen kiezen, zouden zij
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opnieuw kiezen voor de eigen plek, waar zij hun leven
hebben opgebouwd en die het meest aansluit bij wie zij
zijn en wat zij waarderen. Het gaat dus niet alleen om
de kenmerken van de plek, maar of de omgeving past.
De kunst is wel om de omgeving met het ouder worden te laten blijven ‘passen’ en te voorkomen dat die
omgeving in de weg gaat zitten. Onder ‘omgeving’
valt een brede waaier aan stedenbouwkundige,
verkeerskundige, technologische, culturele, sociale,
ecologische en economische aspecten. Het gaat om
de juiste voorzieningen, familie en vrienden, buren,
buurt- en dorpsgenoten, mentaliteit en een reeks van
fysiek-ruimtelijke condities. Voor een belangrijk deel
hebben ouderen het zelf in de hand oplossingen te
vinden wanneer ze door ouderdom minder kunnen.
Een oudere dorpsbewoner die slecht ter been is, kan
zowel regie als aansluiting verliezen,
maar ook alternatieven zoeken met
behulp van internet. Voor een ander
deel moet er beleid aan te pas komen
om ouderen een passende woonomgeving te bieden. Een stadsbewoner
die de trap niet meer af durft, kan sociaal verpieteren
als de woningcorporatie hem of haar geen alternatief
weet te bieden voor zijn bovenwoning zonder lift.
Hoewel plekken en bewoners dus verschillen, zijn er
in de woonomgeving enkele algemene voorwaarden
te noemen voor een leven met eigen regie en verbondenheid. Domeinen die zich daarbij laten aanwijzen,
zijn passende woningen, passende commerciële en
publieke voorzieningen en een passende fysiek-ruimtelijke omgeving. Op elke van deze domeinen is nog
winst te boeken, maar in combinatie zal de winst het
grootst zijn. Ook informele netwerken dragen bij aan
een goede oude dag. We zien grote verschillen in de
organisatie van nabije informele netwerken, maar ze
zijn overal belangrijk. Ouderen die informele ondersteuning missen, lopen grote sociale en fysieke risico’s
op het moment dat van hen gevraagd wordt zo lang
mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. De precieze invulling zal van plek tot plek anders zijn. Het gaat
om ‘lokaal maatwerk’.

‘onderlinge zorg’, burenhulp, zelfhulpgroepen). Alleen
wanneer het echt niet meer kan, is professionele hulp
beschikbaar. Dit beleidsuitgangspunt was een reactie
op de sterke opkomst van de professionele zorg. De
verzorgingsstaat zou het vermogen van mensen om
voor zichzelf te zorgen hebben ondermijnd.
In het beleid van nu wordt dus veel verwacht van de
eigen kracht van mensen, zowel in het vormgeven van
hun eigen leven als in het organiseren van oplossingen
voor problemen van anderen. We zagen mooie voorbeelden van deze kracht op elk van de drie plekken:
vitale ouderen die dapper stand houden wanneer hun
gezondheid begint te haperen of wanneer hun partner
wegvalt. En ook initiatiefrijke ouderen die zich met
hart en ziel inzetten voor de meer kwetsbare ouderen

‘We zien grote verschillen in de organisatie van nabije
informele netwerken, maar ze zijn overal belangrijk’

Kracht en kwetsbaarheid

Het denken over ouderenbeleid is de afgelopen
decennia in Nederland veranderd (zie ‘Een kleine
geschiedenis van het ouderenbeleid’). Het intramuraal
perspectief heeft plaatsgemaakt voor een extramuraal perspectief, een categoraal voor een algemeen en
er is een steeds grotere nadruk komen te liggen op
informele of niet-professionele zorg (zelfzorg, mantelzorg,
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in hun familie, dorp of buurt. In Zwiggelte bleek de
gewenste zelfredzaamheid onderdeel van de lokale
cultuur. Ook dachten veel ouderen actief mee met de
Dorpsvisie ‘Met mekaor, veur mekaor’. In R
 otterdam
waren ouderen als vrijwilliger actief binnen het
gemeentelijk programma tegen eenzaamheid ‘Voor
Mekaar’. In Nieuwegein spraken we vitale ouderen die
lang vooruitdachten over hoe zij hun oude dag wilden
organiseren. De voorbeelden zijn geheel in lijn met de
beleidsidealen van de participatiesamenleving.
Hoewel dit vrolijk stemt, zagen we ook dat niet elke
kwetsbaarheid zich door kracht laat overmeesteren.
Kwetsbaarheid op hoge leeftijd bestaat vaak uit lichamelijke aftakeling – denk hierbij ook aan dementie –
maar bestrijkt daarnaast meerdere dimensies. Een
daarvan is de familie. Met de hoge verwachtingen
aan informele structuren worden ouderen afhankelijker van hun kinderen. Wie zijn of haar kinderen
moet missen, door ruzie of door afstand, mist hierin
een belangrijke bron van troost, hulp en advies, zo
hoorden we in Batau. Het aandeel ouderen dat helemaal geen kinderen heeft, laat staan in de buurt, zal
in latere cohorten groter worden en daarmee ook hun
afhankelijkheid van netwerken buiten de familie.2
Ook armoede draagt bij aan kwetsbaarheid, zo hoorden we in het Oude Westen. De ouderen daar – vaak
met een migratieachtergrond en weinig financiële
middelen – kunnen doorgaans rekenen op mantelzorg
uit de familie, maar de slecht begaanbare woningen en
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de beperkte middelen zetten de relatie tussen ouderen
en hun mantelzorgers, onder spanning. In situaties van
kwetsbaarheid hebben ouderen grote moeite om hun
zelfstandigheid overeind te houden en kunnen ook
gewone dagelijkse contacten moeilijk worden.

Liever autonomie dan verbondenheid





Kwetsbare ouderen laten zich niet altijd even gemakkelijk bereiken. Met een simpel huisbezoekje ben je er
niet, goedbedoelde activiteiten kunnen volledig aan
hen voorbij gaan. Prettige omgangsvormen vergen
erkenning van autonomie en wederkerigheid in relaties. Op het moment dat ouderen weinig terug kunnen
geven, hebben ze meer moeite om eenzijdig hulp te
ontvangen. De oudste bewoners van Zwiggelte lieten
de gezamenlijke maaltijd aan zich voorbijgaan: niet
nodig, niet lekker, te duur. Als de keuze is tussen verbondenheid en het gevoel van autonomie, dan kiezen
velen trots voor het laatste. Het maakt duidelijk dat aan
het inzetten en mobiliseren van informele netwerken
haken en ogen zitten.
Het blijft dan ook belangrijk dat de aandacht voor kracht
niet ten koste gaat van die voor kwetsbaarheid. Voor de
meest kwetsbare groepen is niet alleen vernieuwing in
het informele domein nodig, maar ook in het formele
aanbod, bijvoorbeeld door het zoeken naar een nieuwe
generatie ‘gepaste’ voor zieningen. Wellicht kleinschaliger, informeler, mobieler of huiselijker dan de vorige;
het is aan gemeenten, corporaties en zorgverzekeraars
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en andere partijen voorzieningen vorm te geven die
passen binnen de lokale biotoop. Een standaardpakket
voor alle situaties is niet te geven.
Tot slot, voor ons, als onderzoekers en adviseurs, waren
de bezoeken verrijkend en verhelderend. Ze leerden ons
bijvoorbeeld hoezeer het in de levens van alledag gaat
om de details: het belang van een heg, een steile trap,
van een gedreven huisarts of een eerste ontmoeting
met nieuwe buren. Zowel problemen als oplossingen
komen in vele gedaanten. We zagen ook hoe het leven
van ouderen in de buurt vorm krijgt in de interacties
tussen mensen, die ieder handelen vanuit hun eigen rol,
bedoelingen en gevoelens. Hoe professionals of medebewoners ouderen proberen te verleiden tot heilzame
activiteiten, hoe dat soms wel lukt en soms niet, en hoe
zij hen soms ook over het hoofd zien. Hoe ouderen trots
hulp op afstand kunnen houden, maar hoe een klein
gebaar wel een groot verschil kan maken. We zagen
kortom hoe complex de relatie is tussen ouderen en hun
woonomgeving. En daarmee ook de manieren waarop
beleidsidealen in het sociaal domein doorwerken in de
praktijk van alledag. Als kennisinstellingen willen we
onderzoek, beleid en praktijk dichter bij elkaar brengen,
zoals we ook deden met deze publicatie.

noten
1
2

Sharkey en Faber 2014.
Sobotka 2017.
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