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Voorwoord gemeente 

Als gemeente zorgen wij, samen met onze maatschappelijke partners, graag goed voor onze ouderen. 
Om deze zorg vorm te geven is het belangrijk om te weten hoe het met onze ouderen gaat. 

Inzicht in de behoeften, verlangens en levenssituatie van 80-plussers is essentieel om deze doelgroep 
zo optimaal mogelijk te bedienen. Samen met Stichting Welzijn Pro Seniore zijn we tot de conclusie 
gekomen dat het nodig is hier onderzoek naar te doen. 

Het resultaat ligt in de vorm van dit rapport voor u. Een rapport waaraan 147 (!) ouderen hebben 
bijgedragen. Zij hebben het onderzoeksteam een inkijkje in hun leven gegeven. De informatie die dit 
oplevert is ontzettend waardevol. Bij deze wil ik de ouderen en alle vrijwilligers die een bijdrage 
hebben geleverd aan het onderzoek in het bijzonder bedanken. 

Naar aanleiding van dit onderzoek kunnen wij concluderen dat het over het algemeen goed gaat met 
onze 80-plussers! Een mooie conclusie. Desalniettemin, bestaan er ook een aantal aandachtspunten 
waar we bijzonder oog voor dienen te hebben. De onderzoeksresultaten, waarin de stem van de 
ouderen doorklinkt, gaan ons en onze maatschappelijke partners helpen om op de juiste manier 
vorm te geven aan de toekomst. Hier ben ik van overtuigd. Veel leesplezier! 

Met vriendelijke groet,

Wethouder gemeente Aalburg

C.J. (Cees) Schreuders

 
Gemeentebelang

Binnen de domeinen Welzijn en Wmo heeft de gemeente Aalburg een zorgplicht tegenover haar 
kwetsbare inwoners. Ouderen vallen in deze categorie. Vanuit de Wmo heeft de gemeente 
Aalburg de taak ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. 

Een belangrijke doelgroep binnen de Wmo zijn (kwetsbare) thuiswonende ouderen. Zaak dus 
om de behoeften, verlangens en levenssituatie van 80-plussers in de gemeente Aalburg in kaart 
te brengen om zodoende beleid te formuleren dat hierop aansluit. 

Verschillende partners van de gemeente zijn ook actief ter ondersteuning van de doelgroep 
80-plus. We proberen samen zo goed mogelijk voor deze groep te zorgen. De uitkomsten van 
het onderzoek zullen zodoende breed gedeeld worden zodat ook onze ketenpartners hun 
activiteiten optimaal kunnen afstemmen op de doelgroep.
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Welkomstwoord

Het onderzoek ‘80+ in Aalburg’ gaat om de behoeften, verlangens en levenssituaties van de 
80-plussers anno 2018 in de gemeente Aalburg. Het gaat over kwaliteit van leven. Over hoe de 
oudere deze beleeft en zijn of haar leven inricht. 

Om dit te onderzoeken zijn er 147 (30,7% van alle 80-plussers van Aalburg) intensieve gesprekken 
geweest van ouderen met onze interviewkoppels, bestaande uit een professional en een vrijwilliger. 
Gesprekken van meer dan een uur, soms zelfs twee uur. Geen vragenvuur, maar een meanderend, 
onderhoudend gesprek over alles wat de oudere bezig kan houden. Van haakmotieven tot het delen 
van intiem verdriet. Het is een onderzoek waar vertrouwen de basis vormde voor het delen van gevoel 
en feit. 

De uitkomsten zijn daardoor soms verrassend intiem en eerlijk, maar vaker nog bevestigend. 
De 80-plusser in Aalburg is over het algemeen zelfstandig, tevreden, actief en verdient het serieus 
genomen te worden. Dit document is daarom ook vooral een weergave van de veerkracht van 
deze generatie en dient als inspiratie voor ons allemaal.

Onze dank
We spreken daarom onze dank uit aan alle 80-plussers die hebben meegewerkt aan dit onderzoek. 
De warme gesprekken en het vertrouwen dat ons is gegeven. Het was een grote eer om hen te 
mogen ontmoeten en inzicht te krijgen in hun dagelijkse leven. We mochten vaak ook een 
portretfoto maken. Het zijn de foto’s die wij hebben gebruikt om dit rapport te illustreren; daardoor is 
het nog duidelijker dat het over de ouderen van Aalburg gaat.

Onze interviewteams van professionals en vrijwilligers bleken een gouden vondst. Ze hebben 
van de gesprekken genoten. Door de combinatie professional-vrijwilliger was de sfeer, bij 
de ouderen thuis, direct open en vertrouwenwekkend, onze dank gaat derhalve uit naar deze 
teams. 

Ook de professionele en vrijwillige zorg- en welzijnsaanbieders hebben op twee avondbijeen-
komsten (26 oktober 2017 en 5 juli 2018) intensief meegewerkt en hun bijdrage geleverd. 
Heel betrokken.

Onze waardering gaat als laatste uit naar de medewerkers van de gemeente Aalburg. Inhoudelijk 
hebben zij meegeholpen aan de voorbereiding en de logistiek van deze operatie. Daarnaast heeft 
de gemeente de totale financiering voor haar rekening genomen. 

Wij hopen dat we met dit rapport, deze ‘foto’ van onze 80-plussers, samen met medeburgers, 
zorg- en welzijnsinstellingen en de gemeente, al dan niet in co-creatie, een optimaal leefklimaat 
kunnen blijven bieden, ook in de nieuwe gemeente Altena.

september 2018 

Namens Stichting Welzijn Pro Seniore,
Joyce Lubbers-Blad

Namens TouchMedia,
Annelies Baerveldt-Tuinman

J. F. Lubbers-Blad A.E. Baerveldt-Tuinman
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Inleiding

Steeds meer mensen wonen zelfstandig thuis, al dan niet met partner. Gevolgen van de 
dubbele vergrijzing en het beleid dat mensen zo lang mogelijk onder eigen regie in hun eigen 
woning moeten blijven wonen. 

Verzorgingstehuizen zijn (bijna) allemaal omgevormd tot verpleeghuizen of eenheden waar 
wonen en zorg van elkaar gescheiden zijn.  

Veel ouderen hebben daarom een eenpersoonshuishouden. Omdat ouder worden gepaard gaat 
met afscheid nemen van werk, geliefden, sociaal netwerk, maatschappelijke relevantie, lichamelijke 
en geestelijke conditie is het belangrijk om te investeren in het welbevinden van ouderen.  

Met de opmars van de individualisering, het verder weg wonen van familie, de secularisatie in 
de samenleving en de zwaarder wordende belasting van mantelzorgers is het van belang dat 
de overheid, de zorg- en welzijnsinstellingen, de kerken en de samenleving hierin 
verantwoordelijkheid nemen. 

Dat is echter pas mogelijk als bekend is hoe het met de ouderen gaat, hoe ouderen zelf hun 
leven ervaren en wat hun toekomstverwachtingen zijn.

Gemeente
De gemeente Aalburg zal ten gevolge van een gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019 
opgaan in de nieuwe gemeente Altena. In plaats van zeven kernen zal de nieuwe gemeente te 
maken krijgen met 21 kernen over een relatief uitgestrekt gebied. Reden om uit te zoeken hoe het 
nu gaat met de 80-plussers in Aalburg, zodat er zicht is op hun huidige en toekomstige behoeften. 
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“Het is prettig dat er met ons, ouderen, gesproken 
wordt over dingen die we belangrijk vinden.” 



Stichting Welzijn Pro Seniore, die diensten verleent aan thuiswonende ouderen, heeft aan de 
gemeente Aalburg voorgesteld om een onderzoek te doen onder ouderen. Dit voorstel is eind  
2017 enthousiast ontvangen. 

Om het onderzoek enigszins te begrenzen is gekozen voor een onderzoek onder alle zelfstandig 
wonende 80-plussers. 

Vervolgonderzoek onder de groep 75- 80 jaar is wellicht nodig om een nog completer beeld te 
krijgen.

Het onderzoek

Het doel van het onderzoek is antwoorden te krijgen op de allesomvattende vraag:

• Is er verandering of verbetering nodig?
• Op welke gebieden is er extra aandacht nodig?
• Welke acties en maatregelen kunnen leiden tot het verbeteren van de kwaliteit van leven?

Het onderzoek is hiermee niet alleen gericht op het vergaren van cijferinformatie/data. 
Het kwalitatieve contact met ouderen, het interpreteren van de uitkomsten en het omzetten 
hiervan naar concrete aanbevelingen zijn minstens even belangrijk.
 
Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen is ervoor gekozen een breed vragenpakket neer te 
leggen over de volgende leefgebieden:

Wat zijn de behoeften, verlangens en de levenssituaties van 
zelfstandig wonende 80-plussers in Aalburg?
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Met deze vragen als basis zijn teams van een professional en een vrijwilliger thuis geweest bij 
147 ouderen. In een gesprek van anderhalf tot twee uur zijn bovenstaande leefgebieden aan bod 
gekomen maar was er tevens ruimte voor meer. En dat was goed, want de gesprekken hebben 
daarmee aan diepte en glans gewonnen. Het leverde tevens praktische tips en adviezen van 
ouderen op.   

De uitkomsten maken duidelijk hoe het beleid zich moet ontwikkelen, welke noden er zijn en hoe 
voldoende zorg en ondersteuning kan worden geboden aan de 80-plussers in Aalburg.

De wens van ouderen om eigen regie te voeren; zelfredzaam te zijn aan de ene kant, met aan de 
andere kant het niet (meer) kunnen en hulp nodig hebben, is onderdeel van het onderzoek. 

Wie ondersteunt de oudere als het allemaal wat minder gaat? Hoe kunnen eenzaamheid en 
verwaarlozing voorkomen worden?

Gedeeltelijk vindt u de beantwoording van deze vragen expliciet genoemd in de aanbevelingen. 
Voor alle maatschappelijke organisaties bevat dit rapport echter ook voldoende informatie om 
de zorg en het welzijn van ouderen naar een hoger plan te tillen en aan te laten sluiten bij de 
behoeften .

   Het volledige rapport 80+ in Aalburg (135 bladzijden) kunt u vinden op www.st-welzijnproseniore.nl. 
   Voor extra informatie kunt u terecht bij info@st-welzijnproseniore.nl.

1

1

Een waarschuwing is hier wel op zijn plaats: 
Voor veel ouderen, zeker van deze generatie, is het belangrijk om ‘goed voor de dag’ te komen. 
Het kan zijn dat de eigen mogelijkheden optimistischer zijn ingeschat dan de werkelijke situatie 
van alledag is. 

We zullen hiermee rekening moeten houden en een vooruitziende blik moeten hebben, zodat als 
het bij ouderen niet langer gaat, de zorgverzekeraars en de gemeente direct kunnen reageren met 
het organiseren van professionele hulp en ondersteuning.
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(30,7% van alle 80-plussers 
in de gemeente Aalburg)

147 ouderen

onderzoeksverdeling 
naar woonplaats

38,8% man

61,2% vrouw

onderzoeksverdeling
naar geboortejaar

41,5% is gehuwd/met partner

57,1% is alleenstaand

1,4% woont bij kinderen/familie



Wonen

Wonen is in meerdere opzichten van betekenis in het leven. 
Ergens wonen betekent een plek hebben waar men zich kan
vestigen (stabiliteit); waar een eigen stempel gedrukt kan 
worden op de inrichting (identiteit); waarover iemand 
zeggenschap heeft (regie), erbij hoort (integratie) en een 
plek die een uitvalsbasis is om de wereld te betreden 
(maatschappelijke participatie). Goed wonen is daarmee 
van grote betekenis voor de kwaliteit van leven . 

Een prettige woonomgeving is voor ieder mens belangrijk. Juist ook voor de 80-plusser, die meer 
tijd aan huis doorbrengt dan menig andere generatie. Hoe staat het met de woonsituatie van de 
Aalburgse ouderen? Waar zijn ze tevreden over en wat kan verbeterd worden? 

Woonsituatie
De 80-plussers in Aalburg zijn tevreden over de staat en ligging van hun woning. Ze willen vooral zo 
lang mogelijk, verantwoord, blijven wonen in de kern en in het huis waar ze ooit geboren, getrouwd 
of voor werk naartoe getrokken zijn. 

De kwaliteit van de woonomgeving is daarnaast belangrijk voor ouderen. Hun leefwereld wordt door 
fysieke beperkingen en wegvallende leeftijdsgenoten/familie steeds kleiner. Ook door een ander
leefritme (geen werk) neemt de directe omgeving een grotere plaats in.

“Thuis is geen 
fysieke plaats, 
maar een gevoel 
van zijn.”

2

2    Zo blijkt uit het onderzoek ‘Leven is Wonen’ van NPCF ( Patiëntenfederatie Nederland) uit 2014.
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“Ik houd van het uitzicht op de bomen 
in de straat. Het geeft leven.”



Verbeterpunten/maatregelen

•  Extra aandacht voor de trottoirs: zijn deze rollatorbestendig?
•  Zorg dragen voor voldoende betaalbare seniorenwoningen
•  Inzetten op de bouw van levensloopbestendige woningen*

* Zowel ouderen als het werkveld geven aan dat er behoefte is aan levensloopbestendige woningen. 
Waar echtparen langer samen kunnen blijven, aanpassingen niet direct nodig zijn en de oudere ook 
kan blijven genieten van de kern waar hij of zij woont. Het aanleggen van hofjes is eveneens ook 
wenselijk als het gaat om met elkaar zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. 

Behoeften en verlangens 

Geschikte woning
Een deel van de ouderen is zich bewust van een verminderde lichamelijke gezondheid, 
waardoor de huidige woning wellicht op korte termijn niet meer zal voldoen. De hoge huurprijs 
voor een seniorenwoning en het geringe aantal woningen dat beschikbaar komt, baart de 
ouderen zorgen.

Bestrating
De bestrating is een doorn in het oog. Maar liefst een derde van alle respondenten ergert zich aan 
‘uitstekende tegels’, ‘scheef aflopende en te smalle trottoirs’ en ‘te weinig veilige paden’. 

In combinatie met het gebruik van een rollator, is het voor veel ouderen lastig zich te verplaatsen. 
Het verzorgen van een veilige omgeving waarin de oudere zich nog vrij kan bewegen is van 
essentieel belang als het gaat om beleving en gezondheid.

Bij elkaar blijven
Echtparen willen bij elkaar blijven. Ook als de gezondheid het niet meer toelaat om zelfstandig te 
wonen, is de wens groot om samen te zijn en te blijven.

Winkelaanbod
Met name in de kleine kernen, Babyloniënbroek, Eethen, Drongelen en Meeuwen is het 
winkelaanbod (vrijwel) nihil. Dit ervaren de ouderen als een groot gemis.  
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55,1%
woont in een woning
van een corporatie



“Zorgen moet je 
doen, niet maken.”

Zorg

Onderzoeker Machteld Huber  geeft aan dat gezondheid meer is dan de afwezigheid van ziekte. 
Op basis van nieuwe inzichten omschrijft zij gezondheid als: “Het vermogen om zich aan te passen 
en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het 
leven.”

Gekeken naar deze definitie hebben we alle leefgebieden kunnen beschouwen als elementen van de 
gezondheid van ouderen. Voor leefgebied ‘zorg’ hebben we vragen gesteld zoals: Hoe gaat het met 
de gezondheid van onze 80-plussers? Van welke zorg maken zij gebruik? En hoe beoordelen zij deze 
zorg? 

Gezondheidssituatie
De Aalburgse oudere is fit en actief. Ze slapen niet al te best, vergeten wel eens wat, maar zijn verder 
nuchter in het ouder worden. Ze hebben een groot informeel netwerk en maken daar gebruik van. 
Kinderen, buren en andere familie bieden hulp en uitkomst als de gezondheid verslechtert. 

      De professionele zorg wordt als goed ervaren. Opvallend is  
      dat de beoordeling veelal positiever wordt, naarmate de des- 
      betreffende zorgverlener dichterbij staat en meer contact   
      heeft met de oudere. Zo worden huishoudelijke hulpen lovend  
      beoordeeld en ook wijkverpleegkundigen zijn graag geziene  
      gasten.      

3  Machteld Huber is arts-onderzoeker en bedenker van ‘Mijn Positieve Gezondheid’. Een denkwijze die binnen 
 dit onderzoek als bron heeft gediend voor de vragen die we aan ouderen hebben gesteld.

3
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“Alle lijfelijke ongemakken horen er nu eenmaal bij. 
En tja, ik vergeet dus ook wel eens wat.”



Behoeften en verlangens 

Huisarts
Ouderen storen zich aan de bereikbaarheid en de afstandelijkheid 
van de huisartsen, met name in Wijk en Aalburg. De 80-plussers willen 
zich serieus genomen voelen en hebben behoefte aan een ‘vaste’ 
huisarts. Het ontbreken van menselijk contact met zowel huisarts als 
assistente voelt als een groot gemis. De praktijkondersteuners worden 
wel positief beoordeeld.  

Mantelzorger
De oudere die zelf mantelzorg verleent, heeft behoefte aan verlichting. 
Een dagje er op uit, waarbij iemand anders de zorg overneemt. Ook de steeds intensievere 
zorg voor een partner kan op den duur te zwaar worden. Iets waar ouderen zich zorgen over 
maken. Ook zijn de ouderen zich zeer bewust van de belasting die hun kinderen als mantelzorger 
ervaren.

Maaltijdvoorziening
De oudere mist de maaltijden van ‘vroeger’. Toen ze zelf nog konden koken of de vrouw dat deed. 
Niets kan dat evenaren. De 80-plussers die gebruikmaken van de maaltijdvoorziening geven 
aan dat er wel wat smakelijker gekookt kan worden. 

Verbeterpunten/maatregelen

•  Aandacht voor (het gebrek aan) te verlenen zorg van de huisartsen in Wijk 
 en Aalburg
•  Aandacht voor de ‘vanzelfsprekende’ zorg van mantelzorgers
•  Aandachtspunt: als het niet meer gaat en het netwerk klein is, waar komt     
 de zorg dan vandaan? 
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33,8%
van de ouderen 

in Wijk en Aalburg 
is ontevreden over 

de huisarts 

    van de ouderen voldoet aan de fitnorm van een half uur 
    beweging per dag; landelijk is dit minder dan 40%75,8%



Welzijn

Met welzijn wordt bedoeld dat het zowel lichamelijk, als geestelijk als sociaal goed met een persoon 
gaat. Het is een subjectief gegeven. Of iemand zich goed voelt hangt niet direct af van de feitelijke 
omstandigheden, maar meer nog van hoe hij of zij hier mee omgaat. 

In dit hoofdstuk staan deze vragen centraal: Hoe voelt de Aalburgse oudere zich? Wat houdt hem/
haar bezig? Waar haalt men plezier uit en wat is belangrijk voor dit positieve gevoel?

Welzijnssituatie
Over het algemeen is de Aalburgse oudere 
gelukkig. Ze zijn actief betrokken bij hun 
leefomgeving en vinden persoonlijk contact 
belangrijk. Relaties met kinderen en 
leeftijdsgenoten zijn bepalend voor het 
welbevinden van ouderen. 

Kerk en geloofsovertuiging zitten diepgeworteld in deze Aalburgse generatie. Het maakt deel uit van 
hun levensvisie. Ze zijn positief gestemd als het gaat over de toekomst. Dankbaar en vol vertrouwen 
kijken ze uit naar wat het leven nog te bieden heeft.

Actief in verenigingswerk en als vrijwilliger zijn ze ook. Ze maken deel uit van de maatschappij en 
zijn zich daar bewust van.

Tegelijk valt op dat steeds 20% van de respondenten aangeeft dat zij niet gelukkig zijn, de toekomst 
somber inzien en weinig sociale contacten hebben.  

“Geluk is niet de afwezigheid van 
problemen, maar het vermogen 
om er mee om te gaan.”
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“Mensen hebben niet door dat je alleen 
elkaar hebt. Je kunt het niet alleen.”



Behoeften en verlangens 

Leren
Ouderen zijn niet uitgeleerd of ‘klaar’ met ontwikkelen. Ze willen, op hun niveau, nog van alles leren. 
Vooral het leren gebruiken van (eigen) smartphone, tablet of laptop is een terugkerende wens. 
Ook leren koken en zelf zorghandelingen onder de knie krijgen, zijn genoemd.   

Hobby’s
De passie van een oudere is direct gekoppeld aan de fysieke en mentale mogelijkheden die men 
heeft. Hoe langer de passie of hobby beoefend kan blijven worden, hoe positiever de oudere in 
het leven lijkt te staan. 

Contact
Communiceren met anderen is een cruciale levensbehoefte. Als bijvoorbeeld doofheid of dementie 
ontstaan, gaat het al snel achteruit met het welbevinden van de ouderen. Contact, op welk niveau 
dan ook, is belangrijk. Een een-op-een gesprek met een gelijkgestemde, een maatje om iets mee te 
ondernemen of een spelletjesmiddag bij iemand thuis worden aangegeven als wensen die men heeft.

Buitenlucht
Even naar buiten, de frisse lucht opsnuiven. Of een dagje mee met de Zonnebloem of met het Rode 
Kruis; dat is wat ouderen beschouwen als een heerlijke onderbreking van hun dagelijks leven. 
Maar ook kleinere avonturen worden belangrijk gevonden voor het welzijn. Van zelf boodschappen 
doen op de markt, tot het bezoeken van een tuincentrum, fietstochten maken of lokale voetbalwed-
strijden bezoeken. 

Verbeterpunten/maatregelen

•  Ouderen willen smartphone, tablet of laptop leren gebruiken, maar wel op 
 hun eigen niveau (thuis, eigen middelen en tijd) 
•  Start een kookcursus, met name voor mannen, dat bevordert de zelfstandigheid 
 en is goed voor de  sociale contacten
•  Menselijk contact doet de mens opbloeien: hoe kan de fysiek beperkte oudere 
 toch contact hebben en onderhouden? Vrijwilligers en maatjes kunnen uitkomst bieden
•  Extra aandacht voor de ouderen die geen of weinig bezoek krijgen
•  Aansluiten bij (vroegere) passies van 80-plussers
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89,4%  is lid van een kerk

74,4%  ziet de toekomst 
positief, vol vertrouwen en 

dankbaar tegemoet



Eenzaamheid

Eenzaamheid is te vinden in alle lagen van de bevolking. Het is een moeilijk te grijpen gevoel, een 
abstract begrip. We hebben er in dit onderzoek voor gekozen om vragen te stellen die niet direct 
het woord ‘eenzaamheid’ benoemen, maar wel een indruk geven van hoe de ouderen eenzaamheid 
ervaren. Daarbij hebben we gekeken naar:

Sociale eenzaamheid 
Een fysieke vorm van alleen zijn. Mensen die sociaal eenzaam zijn, hoeven dit niet per definitie erg 
te vinden. Sommigen zoeken juist de stilte op, omdat ze groepen of mensen te overweldigend 
vinden. Onder ouderen is het een veelvoorkomende situatie. Kenmerken: geen of nauwelijks 
informeel netwerk, een uitdunnende familie en minder fysieke aanspraak.

Emotionele eenzaamheid
Dit is wanneer mensen zich eenzaam voelen, ook al bevinden ze zich in een groep of hebben ze een 
actief netwerk. Het gevoel van ‘alleen zijn’ zit dieper. Vrijwel altijd voelen mensen die emotioneel 
eenzaam zijn zich ongelukkig en hebben ze moeite met vreugde te vinden in activiteiten of 
omstandigheden. 

In combinatie met uitkomsten van andere 
leefgebieden proberen we een beeld 
te schetsen in antwoord op de volgende 
vragen: Voelen Aalburgse ouderen zich 
eenzaam? Wat bepaalt die eenzaamheid? 
Wat kan eenzaamheid verlichten?

“Eenzaamheid is niets anders 
dan opgescheept zitten met 
iemand die je niet ziet zitten, 
namelijk jezelf.”
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“Ik worstel dagelijks met het 
gemis van mijn geliefde man.”



Situatie
De 80-plusser voelt zich niet direct eenzaam, wel eens alleen. Het gevoel van alleen zijn wordt 
bepaald door verlies, levensvisie en veerkracht. De Aalburgse oudere heeft veel meegemaakt als het 
gaat om verdriet: ruim de helft van de ouderen geeft aan dat zij een kind hebben verloren. Een gemis 
dat diepe impact heeft.

Negatieve gedachten zijn geen mens vreemd, zo ook niet de ouderen in Aalburg. Er is een kleine 
groep die werkelijk depressieve gevoelens koestert. 

Praten doet de oudere niet graag over dit soort onderwerpen, toch geven de meeste ouderen aan wel 
eens met anderen te delen hoe ze zich voelen.

Behoeften en verlangens 

Gesprek
Praten over verlies blijkt lastig. Toch gaan veel ouderen graag in gesprek, mits met iemand die 
hetzelfde heeft meegemaakt of weet hoe het is om iemand te verliezen. Iemand die daarbij ook de 
geloofsovertuiging van de oudere betrekt, is van waarde.

Alleen in een groep
Ouderen kunnen activiteiten opzoeken, maar ervaren daar soms juist alleen maar meer emotionele 
eenzaamheid. Door persoonlijk contact, een-op-een, is er meer kans op een sterker welbevinden van 
de oudere.

Overlijden partner
Als een partner overlijdt is er een (onherstelbaar) gat geslagen in het (dagelijks) leven van 
een oudere. Door iemand op weg te helpen bij het vinden van een nieuw ritme en andere 
invulling van tijd, kan men sneller het leven weer oppakken.

Verbeterpunten/maatregelen

•  Actieve opsporing van eenzaamheid is noodzakelijk: ouderen die eenzaam zijn, 
 scoren op alle velden negatiever
•  Opvolging en aandacht bij ingrijpende gebeurtenissen in het leven van 80-plussers 
 zijn nodig
•  Hulp op maat bij eenzaamheid, persoonlijk aanbod: mentale gesteldheid is 
 persoonsgebonden
•  Bij aanbod rond eenzaamheid aansluiten bij zinvolle activiteiten; minder groepsgericht 
 (tenzij lotgenoten), meer persoonlijk
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alleen voelen

aalburg landelijk



Veiligheid

Dit hoofdstuk gaat over veiligheid: 

De mate van afwezigheid van potentiële 
oorzaken van een gevaarlijke situatie of de 
mate van aanwezigheid van beschermende 
maatregelen tegen deze potentiële oorzaken. 

Veiligheid is een relatief begrip, aangezien niets volledig zonder gevaar is. Omdat ‘veiligheid’ een 
breed terrein omvat, hebben we dit hoofdstuk onderverdeeld in: veiligheid ten opzichte van anderen 
én persoonlijke veiligheid. Vragen als: Voelt de Aalburgse oudere zich veilig? 
Wat is de veiligheidssituatie van de oudere? Hoe staat het met het vertrouwen van een ander?  

Veiligheidssituatie
De 80-plusser in Aalburg voelt zich veilig, ondanks het feit dat een derde van de 80-plussers, die 
we gesproken hebben, gevaarlijke situaties heeft meegemaakt. Het vertrouwen in de medemens is 
groot, maar dan vooral als het gaat om mensen uit de directe omgeving. 

Thuis kunnen ouderen nog prima uit de voeten. Als ondersteuning heeft de helft van de ouderen wel 
een systeem van sociale personenalarmering in huis . Meestal op aanraden en aandringen van de 
kinderen. 

“Als het ongeluk in een klein 
hoekje zit, is er meer plaats 
voor geluk.”

4    Sociale alarmering en veiligheidssignalering zijn aan te vragen bij www.st-welzijnproseniore.nl. Voor meer informatie   
   kunt u gerust contact opnemen met Stichting Welzijn Pro Seniore. 
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“Ik ben wel eens naar huis 
gevolgd door ongure types.”



Behoeften en verlangens 

Politie
Hoewel ouderen zich veilig voelen, maken ze zich ook zorgen over de algehele veiligheid in 
het dorp. De gemeenschapszin is groot, maar de aanwezigheid én zichtbaarheid van de politie 
worden gemist. Vooral als het gaat om overlast door hangjongeren en drugshandel, vinden 
ouderen dat de politie meer mag optreden.    

Voorlichting
Aalburgse 80-plussers voelen zich wel veilig, toch is het aantal incidenten opvallend. 
Het werkveld geeft aan dat zij merken dat ouderen zich soms te weinig bewust zijn van de gevaren 
(achterdeur openlaten) en zich soms schamen voor hun verminderde mobiliteit, waardoor er te laat 
of geen hulp beschikbaar is. 

Identificeren
Een kwart van de ouderen vindt het lastig om vreemden te vertrouwen. Dit heeft te maken met 
steeds wisselende monteurs, verkopers en hulpverleners die aan de deur komen. Ouderen geven 
aan dat een duidelijkere identificatie fijn zou zijn.   

Verbeterpunten/maatregelen

•  Meer zichtbare aanwezigheid van politie gewenst
•  Stimuleer weerbaarheid van ouderen: door bijvoorbeeld meer voorlichting 
 te geven over de mogelijke gevaren
•  Sociale alarmering en veiligheid in huis op maat en naar behoefte uitbreiden: 
 te denken ook aan bijvoorbeeld een camera naast de deur, waardoor de oudere 
 al op voorhand kan bepalen of men de deur wil openen voor een onbekende
•  Aandacht voor valpreventie
•  Aandacht voor bestrating (zie ook bij leefgebied ‘wonen’): door een beter wegdek kan 
 de oudere zich veiliger verplaatsen
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36,9%  heeft wel eens te maken 
gehad met een onveilige situatie



Financiën

 “Armoede is er nauwelijks onder ouderen.” concludeerde het Armoedesignalement van het CBS in 
2016. In de landelijke cijfers leeft slechts 3,0% van de 80-plussers onder de armoedegrens . 

Maar hoe staat het met de Aalburgse oudere? Kan hij of zij rondkomen? Zijn er regelingen waar 
ouderen gebruik van maken? En waar zijn er verbeteringen nodig en mogelijk?

Financiële situatie
De Aalburgse oudere is niet rijk, maar kan rondkomen. Ouderen weten niet altijd waar ze moeten 
zijn voor eventuele financiële hulp, maar dit lijkt ook niet altijd nodig te zijn. Ze hebben goed zicht 
op de eigen uitgaven en regelen nog veel zelf.

Dat neemt niet weg dat verreweg de meeste ouderen moeten leven van hun AOW en daarbij 
eventueel een klein pensioen. De 80-plussers geven dan ook aan zich niet alles te kunnen 
permitteren en zichzelf soms zaken te moeten ontzeggen.

Huur- en zorgtoeslag worden veelvuldig genoemd als aanvulling op het maandelijkse inkomen.
 

5     Definitie n.a.v. http://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2016/waar_ligt_de_armoedegrens
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“Voor hetzelfde geld koop je niets.”
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“Het geld zit in de stenen, dus
we komen wel eens wat te kort.”



Behoeften en verlangens 

Zicht op financiën
Eén op de vijf ouderen heeft geen zicht op zijn of haar financiën. Dit hoeft niet zorgelijk te zijn. 
Vooral kinderen zijn hierbij de financiële verantwoordelijke geworden. In sommige situaties is het 
echter gebleken dat een onafhankelijke partij beter zou kunnen zijn voor het welzijn van de oudere. 

Zelf regelen
Bankzaken worden tegenwoordig vooral digitaal gedaan. In combinatie met de bereidheid van 
ouderen om digitaal wijzer te worden (zie leefgebied ‘welzijn’) is het zinvol om te kijken welke 
zaken de oudere nog in eigen hand zou kunnen houden of krijgen door een instructie (aan huis) 
te volgen. 

Woning duur
Verhuizen naar een geschikte woning wordt vooral belemmerd door de huurverhoging die 
hiermee vaak gepaard gaat. De ouderen maken zich hier zorgen over. Onnodig in een ‘reguliere’ 
woning blijven kan de doorstroming op de woningmarkt belemmeren. 

Besparingen
Een kleine groep ouderen geeft aan dat zij besparen op het inkopen van zorg, terwijl ze die wel nodig 
hebben. Ook het besparen op uitjes (welzijn) komt veel voor. 

Verbeterpunten/maatregelen

•  Faciliteren van digitale leermogelijkheden: vanuit de bank of gemeente op 
 persoonlijk niveau: aan huis, met eigen middelen, vertrouwelijk
•  Let op de (te hoge) huurverschillen tussen woningen
•  Voorkom onderbenutting van voorzieningen: geef voorlichting over de mogelijkheden
•  Zorg voor, ook financieel, sociaal beleid voor de 80 -plussers
•  Welzijnsvoorzieningen moeten betaalbaar zijn
•  Aandacht voor duidelijk te vinden hulpaanbod als het niet gaat
•  Aandacht voor mogelijke (financiële)ouderenmishandeling 
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wie regelt de financiën?



Mobiliteit

Dit hoofdstuk gaat over ‘mobiel’ zijn. Het heeft te maken met de mogelijkheid van bewegen, eropuit 
gaan, maar ook met weten hoe en waar men zaken kan regelen. Zelfstandigheid en mogelijkheid.

Dit leefgebied kent vragen als: Kunnen de ouderen nog komen waar ze willen? Weet de 80-plusser 
waar en hoe hulp te verkrijgen is? 

Mobiliteitssituatie
De Aalburgse oudere zorgt ervoor wel te komen waar hij of zij wil zijn. Ouderen houden van 
de buitenlucht en gaan er dan ook veel op uit met gebruik van een rollator. Wandelen naar de markt, 
op visite bij vrienden of even een frisse neus halen. Fietstochten maken is ook tot een geliefde 
bezigheid. Een groot deel van de ouderen rijdt daarbij nog in een eigen auto.

Weten waar je moet zijn voor hulp; daar is de oudere iets minder sterk in óf het is nog niet aan de 
orde geweest. Ouderen regelen het liefst alles zelf. Ze schakelen kinderen, familie, buren of vrienden 
in om hun vervoersdilemma’s of andere vragen op te lossen, mocht het nodig zijn. 

 

“Vroeger dacht ik dat 
mijn beperkingen, 
mijn grenzen waren.”
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“Eropuit gaan is echt belangrijk
voor mij. Dan tel ik weer mee.”
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Behoeften en verlangens 

Zelfstandig autorijden
De stap van een eigen auto rijden naar afhankelijk zijn van een (dure) deeltaxi vinden veel ouderen te 
groot. Dus blijven ze zo lang mogelijk in de eigen auto rijden.

Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer is van geen betekenis in de regio. Een gemiste kans, vinden veel ouderen. 
Juist in de kleine kernen is er behoefte aan alternatieve vervoersmogelijkheden. De buurtbus als 
openbaar vervoersmogelijkheid is door de ouderen niet tot nauwelijks genoemd. Het werkveld geeft 
aan dat hun ervaring met de buurtbus prettig is.
  
Gemeente Altena
Gedurende het onderzoek hebben ouderen hun zorgen geuit als het gaat om de communicatie van de 
nieuwe gemeente Altena. Ze zijn bang dat het niet duidelijk zal zijn waar ze terecht kunnen met hun, 
vaak persoonlijke, vragen. Zowel de fysieke als gevoelsmatige afstand tot de gemeente baart zorgen. 

Zo hebben de ouderen het idee dat de gemeente minder goed voeling zal hebben met wat nodig is in 
de (kleine) kernen. 

Verbeterpunten/maatregelen

•  Verkeerskennis en rijvaardigheid actueel houden en blijven meten bij ouderen
•  Deeltaxi zonder indicatie is erg duur
•  Er is geen vervoer op maat of afspraak
•  Men weet niet waar informatie te vinden is, als het nodig blijkt te zijn. Voorlichting 
 werkt niet, maar vinger aan de pols houden (door middel van ouderenadviseurs of 
 vrijwilligers) kan uitkomst bieden 
•  Duidelijkheid naar de oudere over de nieuwe gemeente: in grote letters en 
 eenvoudige taal 
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41,1%  
rijdt nog zelf auto

26,2%  
kan niet  meer komen 

waar men wil zijn



Aanbevelingen

Aanbevelingen

Hieronder vindt u de aanbevelingen zoals wij deze uit alle informatie gedestilleerd hebben. Natuurlijk 
geven wij, door het als aanbeveling te formuleren, hier prioriteit aan. De eenvoud van het realiseren 
en/of de grote betekenis van het onderwerp zijn hierbij leidend geweest. Ze zijn gerangschikt naar 
leefgebied.

We hebben gemerkt hoeveel belang de bevraagde 80-plusser er aan hecht dat er ook echt iets 
gedaan wordt met het rapport. Dat is dan ook onze (logische) opdracht. 

Naast het beroep dat op maatschappelijke partijen en de gemeente wordt gedaan om de 
aanbevelingen concreet om te zetten in daden, nodigen wij partijen daarom ook uit om zelf, 
wellicht voor de eigen organisatie, belangrijke wensen van ouderen uit dit rapport te halen 
en actie te ondernemen. 

Om het zo eenvoudig mogelijk te maken hebben wij de aanbevelingen als volgt opgebouwd:

•  Wat:   waar gaat het over?
• Waar:   geldt het voor de hele gemeente Aalburg? Of voor een enkele kern?
•  Wie:   welke instantie (gemeente, maatschappelijk partij) of welke vrijwilligers kunnen 
   dit oppakken of kunnen helpen tot een invulling van de aanbeveling te komen?
•  Waarom:  onderbouwing van de noodzaak van de aanbeveling
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Wonen

Wat:    Verbeter de bestrating 
Waar:    Uit het onderzoek is informatie te halen waar de bestrating als slecht wordt 
   ervaren 
Wie:   Hierbij is de gemeente aan zet
Waarom:   Veel ouderen wandelen met of zonder rollator. Dat moet veiliger kunnen    
   plaatsvinden. Een rollatorvriendelijke bestrating is tevens geschikt voor, 
   al dan niet elektrische, rolstoelen en scootermobiels.
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Zorg

Wat:    Treed in overleg met de huisartsen over kritiek op het functioneren
Waar:    In Wijk en Aalburg
Wie:    Hierbij is de gemeente aan zet; maatschappelijke partijen kunnen een rol vervullen  
   als zij deel gaan uitmaken van de oplossing
Waarom:   De huisartsenzorg is de afgelopen jaren sterk veranderd. Zaken worden
   gedelegeerd naar praktijkondersteuners. De praktijkondersteuners krijgen een   
   gunstige beoordeling. Dat lijkt het probleem niet te zijn; wel de bereikbaarheid, 
   de klantvriendelijkheid, de aandacht en misschien het begrip van huisartsen (in  
   Wijk en Aalburg) voor ouderen. Nu ouderen langer zelfstandig thuis wonen, is het  
   te verwachten dat er thuis ook meer huisartsenzorg moet worden gegeven. 

Wat:   Mantelzorgers blijven ondersteunen en de ondersteuning lokaal uitbreiden 
Waar:    Werkgebied zorgteam Aalburg, wijkteam Aalburg/Altena
Wie:    Gemeente betreffende het beleid, voor de uitvoering Stichting Welzijn Pro  
   Seniore in samenwerking met maatschappelijke partijen/ organisaties uit het  
   werkgebied en het wijkteam
Waarom:   Mantelzorgondersteuning wordt op dit moment geboden vanuit de gemeente   
   Aalburg door de mantelzorgconsulent. Dit heeft een hecht netwerk opgele- 
                      verd en mantelzorgers voelen zich goed gesteund. Met de vorming van één  
   gemeente Altena zal de functie van de mantelzorgconsulent, naar verwach- 
   ting, niet belegd blijven bij de gemeente. Stichting Welzijn Pro Seniore wil dit  
   graag overnemen in samenwerking met andere partijen. 

   De meeste mantelzorgers zijn 60-plusser en behoren tot de ‘ouderen’. Juist  
   voor deze mantelzorgers is Stichting Welzijn Pro Seniore de aangewezen  
   partij. Het spreekt vanzelf dat de wijze waarop en de condities die daarbij  
   horen, moeten worden afgesproken met de gemeente Aalburg. 
   
   Een aanbeveling is om dit snel op te pakken, wil de kwaliteit behouden 
   blijven.
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Welzijn

Wat:    Organiseer instructie aan huis voor smartphone, tablet en/of laptop
Waar:    In alle kernen, aan huis: voor ouderen die daarom vragen of als er noodzaak is
Wie:    Partner zoeken bijvoorbeeld Seniorweb, student aan huis, of schoolproject
Waarom:   Ouderen hebben aangegeven in meerderheid niet mee te kunnen komen met   
   de digitale ontwikkelingen. Tegelijkertijd is er wel interesse als het dichtbij komt  
   (appen, foto’s van kleinkinderen, skype) of moet, zoals telebankieren (zie ook bij 
   ‘financiën’). 

   Daar komen de ontwikkelingen in de zorg bij: digitale hulpverlening in aanvulling  
   op persoonlijke contacten. Ook personenalarmering en domotica gaan steeds   
   vaker via smartphone of tablet. Ouderen willen hierbij graag persoonlijke   
   ondersteuning met het eigen apparaat en willen alleen dát leren wat direct in hun  
   situatie nodig is, aan huis. 

Wat:    Start (wederom) een kookcursus voor mannen
Waar:    In een geschikte kookomgeving, bijvoorbeeld een dorpshuis
Wie:    Stichting Welzijn Pro Seniore samen met een te zoeken partner
Waarom:   Een groot deel van de mannelijke 80-plussers heeft aangegeven het jammer   
   te vinden dat ze niet kunnen koken. Als hun vrouw wegvalt, is het enige alternatief  
   om gebruik te gaan maken van een maaltijdvoorziening. 

   Om zelfstandigheid te behouden, sociale contacten op te bouwen en daarmee het  
   welzijnsgevoel te versterken, is een kookcursus zeer gewenst. Daarbij zijn de 
   behaalde resultaten uit het verleden (er zijn enkele decennia geleden al 
   kookcursussen voor mannen geweest), mede aanleiding voor deze aanbeveling.

Wat:    Benoem ouderenadviseurs, zorg voor opleiding en continuïteit 
Waar:    Sluit aan bij het werkgebied van het gebiedsteam
Wie:    Stichting Welzijn Pro Seniore pakt dit op in 2018 
Wie nog meer: Stichting Welzijn Pro Seniore kan dit alleen doen met de medewerking van de  
   gemeente (bijvoorbeeld ‘nieuwe’ 75+ mensen aanschrijven en andere privacy 
   gevoelige logistieke hulp) 
Waarom:   In het actieplan “Eén tegen eenzaamheid” pleit minister De Jonge voor een  
   jaarlijks huisbezoek aan alle 75-plussers. In ons onderzoek heeft 83% (122)  
   van de bezochte ouderen toestemming gegeven om het dossier te bewaren  
   en door gekwalificeerde medewerkers te laten gebruiken. Een vliegende start  
   voor de ouderenadviseurs!

Aanvulling:  De opleiding tot ouderenadviseur wordt in ieder geval dit najaar gevolgd door  
   de eerste zes vrijwilligers. Om met de 75-plussers (< 800) jaarlijks persoonlijk  
   of telefonisch contact te hebben zijn meer vrijwilligers nodig.    
   
   Te verwachten is echter dat niet elke 75-plusser dit jaarlijkse contact ook echt  
   wil en nodig heeft. Ons doel is ervoor te zorgen dat in ieder geval de mensen  
   die het moeilijker hebben jaarlijks of vaker contact kunnen hebben, waarbij de  
   ouderenadviseurs meehelpen met het opsporen en verminderen van   
   eenzaamheid. 

   Wij zijn van plan hiervoor het aantal ouderenadviseurs uit te breiden tot een  
   twaalftal in het werkgebied.
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Eenzaamheid

Wat:    Zorg voor maatjescontacten bij o.a. eenzaamheid en voor zwaarbelaste 
   mantelzorgers
Waar:    In de kernen
Wie:    Vrijwilligerscentrale, Stichting Welzijn Pro Seniore, Seniorenverenigingen en   
   dorpsraden
Waarom:   Het hebben van een maatje helpt mensen vaak over de drempel als het gaat   
   om het aangaan van contacten en het ondernemen van zinnige en recreatieve   
   activiteiten.
   
   Het kan het verschil maken voor mensen om te horen en gehoord te worden   
   en het gevoel hebben dat ze ertoe doen. Via contact met een maatje kunnen   
   bovendien de (zwaarbelaste) mantelzorgers weer wat lucht worden gegeven.

 

Financiën

Wat:    Wees alert bij mogelijke financiële problemen, zorg daarbij voor een 
   ruimhartig sociaal beleid en houd rekening met mogelijke (financiële) 
   ouderenmishandeling 
Waar:    Werkgebied van het gebiedsteam
Wie:    Gemeente, gebiedsteam/wijkteam Aalburg/Altena, maatschappelijk werk,   
   formulierenbrigade
Waarom:   Over financiën praat men niet graag, zeker niet als er weinig besteedbaar   
   inkomen is of zelfs sprake van schulden. Veel ouderen laten hun administratie   
   over aan de kinderen of aan buitenstaanders en hebben daar zelf geen zicht   
   op.  

   Echter niet elk kind, elke buitenstaander heeft altijd goede bedoelingen. 
   Zaken kunnen scheefgegroeid zijn en omwille van de ‘lieve vrede’ stilgehouden  
   worden. Het gaat niet altijd om geld; het kan ook gaan om lichamelijke    
   of geestelijke mishandeling. Signalering hiervan kan eenieder doen, 
   daadwerkelijke hulp hoort meestal bij de professional. 

   Hanteer daarnaast een ruim financieel beleid voor ouderen zodat zij mee 
   kunnen doen in de maatschappij en daarnaast weerbaar zijn en blijven.
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Veiligheid

Wat:    Maak gebruik van domotica in woonzorgcomplexen en organiseer domotica op  
   maat in andere woningen 
Waar:    Gemeente Altena
Wie:    Stichting Welzijn Pro Seniore heeft sociale personenalarmering, andere 
   veiligheidsapparaten/sensoren en het daarbij behorende netwerk; samen met   
   woningcorporaties en zorgaanbieders ontstaan mogelijkheden voor meer 
   veiligheid in en om het huis
Waarom:   Uit het onderzoek blijkt dat ouderen zich weliswaar veilig voelen in huis maar   
   niet altijd veilig gedrag vertonen of werkelijk veilig zijn. Vraaggestuurd aanbod is  
   zich aan het ontwikkelen. Daarop kan worden ingespeeld.

 
Mobiliteit

Wat:    Onderzoek makelaarschap particuliere mogelijkheden voor mobiliteit en het  
   geven van informatie hierover
Waar:    Gemeente Altena
Wie:    Gemeente Altena
Waarom:   De nieuwe gemeente Altena heeft 21 kernen. In oppervlakte is het de grootste  
   gemeente van Brabant. Misschien wel de gemeente, zonder centrale kern,  
   met het slechtste interne openbaar vervoer. Voor ziekenhuizen, station,   
             schouwburg, grotere winkels en een flink aantal scholen moet gereisd worden  
   buiten de gemeentegrenzen. 

   Er ligt een uitdaging om, in aansluiting op de aanwezige buslijnen en de   
   buurtbussen, een plan van vraag en aanbod op te zetten. Dat levert weliswaar  
   geen zelfstandige verplaatsingsmogelijkheden op, maar wel maatwerk met  
   sociale contacten. Veel ouderen rijden nog zelf auto; misschien is het een en 
   ander nog beter te combineren.
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Slotwoord

In het rapport ‘80 + in Aalburg’, vindt u de resultaten van het onderzoek dat in de maanden januari 
tot juli 2018 is gehouden onder ruim een derde van de Aalburgse 80-plussers en de inbreng van vele 
welzijns- en zorgaanbieders in de zeven kernen van de gemeente Aalburg . Dit boekje is de 
samenvatting van dit lijvige rapport.

Wij zijn blij dat we in de gelegenheid zijn gesteld om dit onderzoek uit te voeren. Steeds meer 
mensen worden ouder en leven zelfstandig in een eigen woning. Het is belangrijk om van de mensen 
zelf te horen hoe het eigen leven ervaren wordt, wat ouderen beweegt en wat de toekomstverwach-
tingen zijn. Kan eigen regie gevoerd worden? En als niet alles meer zo goed gaat; op wie kun je dan 
rekenen? Wat zijn de gevolgen van beleid dat de laatste jaren is gevoerd? 

Meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid wordt vereist, maar kan dat ook als je eigen leven moeilijker 
wordt door het verlies van partner en dierbaren, sociale contacten, mobiliteit en gezondheid? Wellicht 
zijn er niet of net voldoende financiële middelen om zorg of ontspannende activiteiten te betalen. 

In dit onderzoek hebben we de ouderen graag zelf aan het woord gelaten. U vindt een deel van de 
antwoorden op onze vragen verwerkt tot mogelijke verbeteringen en maatregelen. Ook zijn er 
aanbevelingen die min of meer direct opgepakt kunnen worden. Daarnaast ziet u verhelderende 
uitspraken en tips van ouderen die natuurlijk ook zijn verwerkt in de aanbevelingen. 

De formulering van de aanbevelingen is zo concreet dat wij hopen dat dit rapport tot actie 
aanspoort en zodoende geen document is dat in de la of papierbak verdwijnt.

6     Het rapport 80+ in Aalburg met alle onderzoeksresultaten vindt u op www.st-welzijnproseniore.nl 
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Bij elkaar levert het feedback voor zorg- en welzijnsorganisaties (kerken en verenigingen), 
gemeente en natuurlijk voor mantelzorgers, familie en sociale omgeving. 

Waar liggen de behoeften en wat verdient onze aandacht om het welbevinden van onze 80-plussers 
naar een hoger plan te tillen? Onze eigen Stichting Welzijn Pro Seniore heeft hierbij in ieder geval 
een beeld gekregen van wat van ons verwacht wordt de komende jaren en hoe belangrijk het is 
om uit te gaan van de vraag van ouderen en niet zomaar een aanbod te creëren. 

Wat ons betreft rest ons niets anders dan aan de slag te gaan met alle tips, adviezen, opmerkingen 
en geweldige ideeën die ons gegeven zijn in dit onderzoek. 

We danken een ieder die belangstelling heeft getoond, mee wilde denken en de handen uit de 
mouwen heeft gestoken om op tafel te krijgen wat ouderen in landelijk gelegen Aalburg nodig 
hebben en wensen voor zichzelf en generaties na hen.

Hartelijke groet,

Annelies en Joyce
Het onderzoeksteam



“Laten we niet ophouden met luisteren naar elkaars verhalen, 
met verhalen vertellen, échte verhalen waarin álles mag doorklinken.”
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De quotes bij de foto’s zijn van de Aalburgse ouderen. 
Anderen zijn meer een uitdrukking van waar het bevraagde leefgebied om draait.

Rachel Adriaanse - Trouw
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