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Samenvatting
‘Wat betekent gelukkig ouder worden voor u?’ Met deze vraag startte alle gesprekken met
verschillende inwoners uit Capelle en Krimpen aan den IJssel. Gesprekken over de toekomst van de
ouderenzorg in deze regio. We staan in Nederland namelijk voor een grote uitdaging. Er is sprake van
een dubbele vergrijzing en naar verwachting is in 2040 1 op de 4 mensen nodig in de zorg om de
huidige zorg voor ouderen beschikbaar te houden. Ter vergelijking, op dit moment werkt 1 op de 7
mensen in de zorg. De gesprekken met inwoners zijn een initiatief van zes ouderenzorgorganisaties in
Capelle en Krimpen aan den IJssel. Zij hebben hun handen ineen geslagen om meer samen te
werken in en naar de toekomst. Vanuit een door hen geschreven regiovisie op de ouderenzorg (2019)
is het project ontstaan om een maatschappelijk debat te voeren met inwoners en met gemeenten,
welzijnsorganisaties, huisartsen, ziekenhuis en woningcorporaties over de toekomst van het ouder
worden.
Voor het voeren van het maatschappelijk debat is gekozen voor een aanpak met drie
hoofdactiviteiten, namelijk: het voeren van individuele gesprekken, groepsgesprekken en afsluitend
het voeren van een breed maatschappelijk debat met inwoners én met partijen in de regio die een
taak en een rol hebben bij de ouderenzorg.
Het doel van de individuele en groepsgesprekken is om mensen aan het denken te zetten over de
toekomst van het ouder worden en om inhoudelijke invulling te geven aan het brede maatschappelijke
debat. Daarnaast is het doel om de ingezette interventies ontwikkeld door ActiZ in het kader van het
landelijke programma ‘Praat vandaag over morgen’ (o.a. gesprekskaarten, gespreksbankje, andere
communicatiematerialen ter ondersteuning van de gesprekken) te evalueren.
Door de impact van de Coronapandemie moesten we afwijken van het oorspronkelijke plan om
fysieke gesprekken te voeren en met het ‘gespreksbankje’ in de regio aanwezig te zijn. Alle
gesprekken vonden digitaal plaats via Spatial Chat. Inwoners van Capelle en Krimpen aan den IJssel
zijn benaderd voor deelname aan deze gesprekken via de VVT-organisaties, de gemeente en de
welzijnsorganisatie. In totaal zijn 9 groepsgesprekken en 12 individuele gesprekken gevoerd onder
leiding van een gesprekleider. De gemiddelde leeftijd van alle deelnemers aan de gesprekken is 58
jaar (jongste 19 en oudste 79 jaar). Voor de gesprekken zijn de gesprekskaarten van de landelijke
campagne ‘Praat vandaag over morgen’ gebruikt en is door de gespreksleider doorgevraagd op de
reacties die de gesprekspartners gaven.
De gesprekken gaven een rijke oogst op aan informatie over hoe mensen zelf denken over het ouder
worden en de toekomst van de ouderenzorg. Tegelijkertijd waren ook 6 rode draden te destilleren:
Gelukkig oud worden, Wonen en de buurt, Technologie, Welzijn & Zorg, Hulp vragen en bieden,
Netwerk. In hoofdstuk 4 leest u uitgebreid wat inwoners van Capelle en Krimpen aan den IJssel
hierover hebben gezegd. Via een evaluatieformulier zijn de gesprekken beoordeeld door de
deelnemers. Zij vonden het goede gesprekken (gemiddeld rapportcijfer 8) en beoordeelden de
gebruikte vragen en stellingen positief; deze zetten aan tot nadenken over de toekomst. Verder bleek
dat een grote meerderheid - in navolging van dit gesprek - in gesprek wil gaan met hun naasten over
het ouder worden en de toekomst van de ouderenzorg. Sommige deelnemers hebben na het gesprek
al stappen gezet om hierover met hun naasten te spreken.
De derde hoofdactiviteit was het voeren van een breed maatschappelijk debat aan de hand van de
input van de gesprekken met inwoners over de toekomst van de ouderenzorg. Dit was de avond
‘Morgen gebeurt het’, op 22 september in het Isala Theater.
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De doelen voor deze avond waren: in gesprek gaan met inwoners en stakeholders over de toekomst
op basis van een aantal thema’s uit de (individuele) groepsgesprekken, om eerder opgehaalde ideeën
en gedachten verder in gezamenlijkheid te verdiepen.
Van de 6 rode draden uit de gesprekken zijn er 3 uitgekozen als invulling voor de avond ‘Morgen
gebeurt het’. Over de thema’s wonen, technologie en sociaal netwerk is met een panel, bestaande uit
een vertegenwoordiging van gemeente Krimpen aan den IJssel, ziekenhuis, welzijnsorganisatie,
huisartsen, woningcorporatie en verzorgings-, verplegings- en thuiszorgorganisaties (VVT),
gesproken. In verband met Corona was de avond hybride, waarbij een aantal plaatsen beschikbaar
waren in het Isala Theater en waarbij online deelname mogelijk was. Ruim 300 mensen, voornamelijk
inwoners van Capelle en Krimpen, waren aanwezig. Eén van de belangrijkste succesfactoren voor
deze avond was het zorgdragen voor interactie tussen de sprekers en de aanwezigen in zaal en
digitaal via de chat.
Het resultaat van deze avond was dat er is gesproken over meerdere thema’s en een dwarsverbinding
tussen de thema’s tot stand is gekomen. Er was veel interactie met de (digitaal) aanwezige inwoners.
Bij de deelnemers aan deze avond lijkt meer bewustwording over de impact en de urgentie van (de
breedte van) het vraagstuk. Er werd opgeroepen om verder met elkaar hierover te spreken en stappen
te zetten. De avond is door deelnemers beoordeeld met een rapportcijfer 7,5.
De opbrengst van het debat geeft richting aan de vervolgstap: commitment op de vraag ‘wat gaan
partijen betrokken bij de ouderenzorg (ouderenzorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, huisartsen,
ziekenhuis, gemeenten en woningbouwcorporaties) vanaf morgen (samen) doen op één of meerdere
thema’s?’ De wethouder van gemeente Krimpen heeft partijen uitgenodigd om te spreken over
verdere samenwerking naar de toekomst van de ouderenzorg. Ook wordt in deze vervolgstap de
samenwerking gezocht met de gemeente Capelle.
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1.

Inleiding

‘Wat betekent gelukkig ouder worden voor u?’ Met deze vraag startte alle gesprekken met
verschillende inwoners uit Capelle en Krimpen aan den IJssel. Gesprekken over de toekomst van de
ouderenzorg in deze regio. In een bijzondere periode van augustus 2020 tot en met april 2021 sprak ik
met inwoners over hun ideeën en gedachten over het ouder worden.
De gesprekken zijn een initiatief van zes VVT-organisaties in de regio Capelle en Krimpen. Zij hebben
hun handen ineen geslagen om meer samen te werken in en naar de toekomst. In 2019 hebben deze
organisaties, verenigd in een bestuurlijk platform, een regiovisie opgesteld. Een van de speerpunten is
om in gesprek te gaan met de inwoners van Capelle en Krimpen aan den IJssel over de toekomst van
het ouder worden. We staan in Nederland voor een grote uitdaging. Er is sprake van een dubbele
vergrijzing en naar verwachting is in 2040 1 op de 4 mensen nodig in de zorg om de huidige zorg voor
ouderen beschikbaar te houden. Ter vergelijking, op dit moment werkt 1 op de 7 mensen in de zorg.
De hoogste tijd om met inwoners van Capelle en Krimpen aan den IJssel te spreken over wat zij
denken over deze toekomst en hoe zij zelf bezig zijn met wat dit voor hen betekent. Op deze wijze
voegt het bestuurlijk platform daad bij het woord en startte het project ‘het brede maatschappelijk
debat over de toekomst van de ouderenzorg’.
Met dit initiatief is het platform één van de koplopers in Nederland. In het najaar 2020 is de landelijke
campagne ‘Praat vandaag over Morgen’ op initiatief van ActiZ gestart. Daardoor is een mooie
samenwerking ontstaan.
Deze notitie heeft als doel om inzicht te geven in de rode draden uit de gesprekken met inwoners van
Capelle en Krimpen waarop in eerste instantie de betrokken VVT-organisaties verder actie kunnen
nemen. Op 22 september 2021 heeft in het Isala theater de avond ‘Morgen gebeurt het’ plaats
gevonden. Verschillende betrokkenen bij de ouderenzorg zijn met elkaar in gesprek gegaan over de
toekomst. De informatie uit deze notitie is gebruikt als inhoudelijke input voor deze avond. Tevens kan
deze notitie als onderlegger dienen in verdere gesprekken met andere betrokken partijen, zoals
gemeenten, onderwijs, ondernemers, welzijnsorganisaties en woningcorporaties om bredere
samenwerking te zoeken in de zorg voor ouderen. Immers, zorg voor ouderen is een
maatschappelijke opgave.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staat de aanpak van de gesprekken met inwoners van Capelle en Krimpen over de
toekomst van de ouderenzorg. Vervolgens komen in hoofdstuk 3 de belangrijkste thema’s uit de
gesprekken aan bod. Hoofdstuk 4 geeft inzicht in een aantal aanknopingspunten die richting kunnen
geven aan vervolgstappen op deze gesprekken met inwoners en andere stakeholders. En tenslotte in
het 5de hoofdstuk leest u over ‘Morgen gebeurt het’. In de bijlagen vindt u de evaluaties van de
gesprekken en de gebruikte materialen tijdens het project. De tweede bijlage bestaat uit een
uitgebreide reportage van de avond ‘Morgen gebeurt het’.
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2.

Aanpak

Voor het voeren van het maatschappelijk debat is gekozen voor een aanpak met drie
hoofdactiviteiten, namelijk: het voeren van individuele gesprekken, groepsgesprekken en afsluitend
het voeren van een breed maatschappelijk debat met inwoners én stakeholders bij de ouderenzorg.
Het doel van de individuele en groepsgesprekken is om inhoudelijke invulling te geven aan het brede
maatschappelijke debat. Daarnaast is het doel om de ingezette interventies (o.a. gesprekskaarten,
gespreksbankje, andere communicatiematerialen ter ondersteuning van de gesprekken) te evalueren 1.
Inwoners van Capelle en Krimpen zijn benaderd voor deelname aan deze gesprekken via de VVTorganisaties, de gemeente en de welzijnsorganisatie. Via de VVT-organisaties vroegen we vrijwilligers
en cliëntenraadsleden om met ons in gesprek te gaan. Via de gemeente en de welzijnsorganisatie
hebben we ook andere – niet bij de zorg betrokken – inwoners gesproken.
We richten ons met name op inwoners in twee verschillende leeftijdsfasen:
• Actieve ouderen, oftewel Young Elderly Persons vanaf 55 jaar
• Millennials in de leeftijd tussen ongeveer 20 en 40 jaar
De gemiddelde leeftijd van alle deelnemers aan de gesprekken is 58 jaar (jongste 19 en oudste 79
jaar).
In totaal zijn er 9 groepsgesprekken en 12 individuele gesprekken met inwoners van Capelle en
Krimpen aan den IJssel gevoerd. Per VVT-organisatie vond één groepsgesprek met vrijwilligers
plaats2. Vanuit gemeente Capelle is één groepsgesprek en van Krimpen zijn twee groepsgesprekken
georganiseerd. Alle gesprekken hebben digitaal3 plaatsgevonden met uitzondering van één fysiek
groepsgesprek bij de Vijverhof.

2.1

De individuele en groepsgesprekken

Alle gesprekken startten met dezelfde korte introductie. Daarin is nadrukkelijk aangegeven dat het
gesprek ging over eigen gedachten en ideeën van de deelnemers, er geen goede en foute
antwoorden op de vragen zijn. Dit resulteerde in open gesprekken en voldoende interactie. De
individuele en groepsgesprekken hadden een semi-gestructureerd karakter. Dit houdt in dat een
aantal vragen standaard bij ieder gesprek zijn gesteld, maar af is geweken om bijvoorbeeld verder
door te vragen zodat een gesprek meer diepgang kreeg. Als leidraad voor de gesprekken zijn de
gesprekskaarten van de landelijke campagne Over Morgen gebruikt. Deze zijn grotendeels ingezet
tijdens de individuele gesprekken. Een variant hierop is door de projectleider met aangepaste vragen
gemaakt met name voor de groepsgesprekken.

2.2

Communicatie

In nauwe samenwerking met de landelijke campagne Over Morgen, met de VVT-organisaties en
gemeente (o.a. Ben van Waarde) zijn meerdere communicatieacties opgezet. Deze bestonden uit:
• Twee communicatie toolkits ter verspreiding in de regio4
1

Zie bijlage 1.

2

Via Humanitas en Cedrah zijn geen groepsgesprekken tot stand gekomen.

3

De gesprekken vonden plaats in Spatial Chat, één telefonisch en één keer via Whatsapp beeldbellen.

4

Deze zijn verspreid via o.a. de VVT-organisaties, gemeente, welzijnsorganisaties.
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•
•
•

Publicatie van interviews met bestuurder(s) VVT-organisatie, dubbel interview samen met
Wethouder Capelle
Podcast uitzending
Uitnodigings- en bevestigingsmailing gesprekken

Er is een webpagina gemaakt speciaal voor de regio Capelle en Krimpen voor het maatschappelijk
debat. Hierop zijn tijdens het traject nieuwsberichten geplaatst en diende deze als aanmeldpagina
voor de individuele gespreksbankjes.

2.3

Impact van Corona

Het oorspronkelijke plan was dat de gesprekken fysiek in de regio Capelle en Krimpen zouden
plaatsvinden. Naast groepsgesprekken zou ook een ‘roadshow’ georganiseerd worden, waarbij
mensen spontaan plaats konden nemen op het bankje om een gesprek te voeren. Beoogde locaties
hiervoor waren o.a. de markt (weekmarkt op donderdag in Capelle) en bij de bibliotheek. Door de
opnieuw ingestelde maatregelen en de lockdown eind 2020 begin 2021 moesten we op zoek naar
alternatieven om toch veilig gesprekken te kunnen voeren.
Het bestuurlijk VVT-platform heeft gekozen om de gesprekken digitaal te laten plaatsvinden. De
projectleider heeft vervolgens gezocht naar een zo laagdrempelig mogelijk digitaal platform, zodat
zoveel mogelijk mensen konden plaatsnemen op het digitale gespreksbankje. Er is gekozen voor het
platform Spatial Chat. Met één klik op een link en na het invullen van de naam kregen de deelnemers
toegang tot het digitale platform. Er is gekozen voor een herkenbaar achtergrond beeld voor inwoners
van Capelle en Krimpen, zie afbeelding 1. Om ook mensen die mogelijk minder digitaal vaardig zijn te
betrekken, was er een helpdesk bereikbaar via telefoon en mail. Hiervan is geen gebruik van
gemaakt.

Afbeelding 1: Achtergrond en het digitale gespreksbankje.
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2.1

Evaluatie

Na ieder gesprek is aan de deelnemer(s) gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. In totaal
hebben 26 deelnemers dit gedaan. Er is o.a. gevraagd naar de ervaring van het gesprek, wat zij van
de online omgeving vonden en of zij nog iets willen aanvullen (wat niet in het gesprek aan de orde
was gekomen). Ook is gevraagd of dit gesprek over de toekomst van de ouderenzorg ertoe leidt dat zij
met hun naasten hierover wilt praten. Deze informatie is belangrijk omdat een onderliggend doel van
de gesprekken was om deelnemers door het gesprek meer bewust te laten worden over hun eigen rol
in en de voorbereiding op het ouder worden. Van de 26 geven 23 deelnemers aan dat zij in gesprek
willen gaan met hun naasten over het ouder worden en de toekomst van de ouderenzorg. Eén
deelnemer schrijft daarbij:

‘Omdat het belangrijk is om elkaars ideeën te delen, wat wij samen kunnen doen en hoe wij het met
elkaar kunnen oplossen’
Bewustwording van ieders eigen rol en mogelijkheden naar de toekomst van de ouderenzorg is een
heel belangrijk thema (zie hoofdstuk 3). Sommige deelnemers hebben na het gesprek al stappen
gezet om hierover met hun naasten te spreken. Het zou mooi zijn als steeds meer inwoners van de
regio met elkaar hierover spreken.
De uitkomsten van de volledige evaluatie leest u verder in bijlage 1.

2.2

Een noot vooraf

Hoe bereik je mensen voor een gesprek over de toekomst van de ouderenzorg? Het oorspronkelijke
en pragmatische plan om te spreken met inwoners was door fysiek in Capelle en Krimpen aan den
IJssel aanwezig te zijn met het gespreksbankje. Daardoor zouden we een gevarieerde groep inwoners
kunnen spreken. Door de Coronamaatregelen was dit niet mogelijk en zijn we overgestapt naar een
digitaal gespreksbankje. Ondanks dat we probeerden de drempel zo laag mogelijk te houden, hebben
we een minder diverse groep mensen gesproken. Zo hebben er bijvoorbeeld bijna geen mensen
deelgenomen met een andere culturele of migratie achtergrond. Het is daardoor mogelijk dat sommige
thema’s onderbelicht zijn.
Het was soms ook moeilijk om mensen te enthousiasmeren om daadwerkelijk hierover in gesprek te
gaan. Sommigen vonden het niet interessant, wilden hier niet over nadenken, hadden wat anders aan
hun hoofd, geen tijd of gewoon geen zin. Er lijkt niet echt één hoofdreden te zijn waarom mensen niet
in gesprek wilden.
Via de VVT-organisaties hebben we met vrijwilligers gesproken. De vrijwilligers zijn veelal door de
vrijwilligerscoördinatoren benaderd en aangemeld. Een veel gehoorde zorg van hen was dat door
Corona veel vrijwilligers al lang niet hun werk hebben kunnen doen. Er is zorg dat de organisaties
vrijwilligers ‘kwijtraken’ omdat ze voor een langere periode niet op locatie mochten komen. Wellicht is
deze afstand in sommige gevallen ook van invloed geweest op deelname aan het gesprek.
In deze notitie leest u dus geen representatief beeld van ideeën en gedachten van alle inwoners van
Capelle en Krimpen. Uit de gesprekken wordt wel duidelijk hoe een aantal inwoners kijken naar hun
leven en hun ideeën over de toekomst op basis van hun eigen (levens)ervaring. Dit wordt gekleurd
door wat zij mee hebben gemaakt of nu meemaken, welk werk zij doen of hebben gedaan, hoe oud zij
zijn, hoe hun gezinssamenstelling eruit ziet etc. Dat maakte de gesprekken kleurrijk en divers, met
toch een hoop overeenkomsten. Een aanbeveling is om door te gaan met deze gesprekken in de
regio, in samenwerking met anderen, om een nog bredere groep mensen te kunnen spreken.
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In gesprek met inwoners van Capelle en Krimpen aan den IJssel

3.

3.1

Wat betekent gelukkig ouder worden voor u?

Met deze vraag startte ieder gesprek met de deelnemers. De meeste deelnemers vinden het
belangrijk om gezond te leven en gezond te blijven, om zelf te kunnen bepalen hoe hun leven eruit
ziet, dat ze dit graag samen met hun naasten doen (partner, kinderen, vrienden en familie). Naasten
hebben een belangrijke rol in geborgenheid en gezelligheid; het gevoel deel uit te maken van een
groter sociaal geheel en om iets te kunnen betekenen voor een ander. Deelnemers vinden het
belangrijk om activiteiten te kunnen blijven doen, wat die activiteit dan ook is. Vele diverse activiteiten
worden genoemd; van samen eten, sporten, tuinieren, wandelen, TV kijken, lezen, een spelletje
spelen, naar theater gaan tot motor rijden. De meesten geven ook aan dat je als individu zelf in eerste
instantie verantwoordelijk bent voor het gezond ouder worden en de zorg voor het ouder worden. Er
zijn wel anderen nodig om hierbij te helpen en te faciliteren (naasten, zorgorganisaties en overheid).
Ook zijn uitspraken gedaan waar mensen ongelukkig van zouden worden. De angst voor
eenzaamheid is groot, het misschien wel tot ‘last’ zijn voor een ander, niet meer nieuwsgierig zijn naar
de wereld om je heen en het wegvallen van dierbaren of zelf niet meer ‘bij de tijd zijn’. Eén
terugkerend onderwerp is de zorg om uiteindelijk naar een verpleeghuis te moeten verhuizen. Het zo
lang mogelijk thuis blijven wonen is een nadrukkelijke wens bij velen.

3.2

Wonen & de buurt: (T)huis voor later in Capelle en Krimpen aan den IJssel

Een groot aantal deelnemers woont zelfstandig in een eigen huis of appartement in de regio5. Een
aantal van de gespreksdeelnemers zijn woonachtig in een appartement verbonden aan een
ouderenzorgorganisatie. Het gaat dan om een senioren of 55+ woning. Aan deze laatste groep is
gevraagd wanneer en waarom zij van hun vorige woning zijn verhuisd naar deze woning. De redenen
hiervoor waren onder andere; om dichterbij familieleden te kunnen wonen of omdat er iets was
voorgevallen waardoor zij naar een beter passende woning zochten, of ook om meer sociale
contacten te hebben en voorbereid te zijn op ‘later’.
Bij het onderwerp wonen is meermaals aangegeven dat deelnemers het oude bejaardentehuis of
vroegere verzorgingshuis missen. Zij denken dan aan; makkelijker sociale contacten kunnen leggen,
samen eten, mensen die extra op je letten en activeren met verschillende activiteiten, een
gemeenschappelijke ruimte en zorg in (dichtbij) huis. Het lijkt alsof er een soort tussenvorm in wonen
wordt gemist tussen thuis en het verpleeghuis.
De bovengenoemde elementen komen ook terug als inwoners wordt gevraagd naar hoe zij willen
wonen als zij ouder worden. Hieruit zijn een aantal overeenkomsten te halen:
•
•
•
•
•
•

Zo lang mogelijk thuis, waar nodig met aanpassingen aan de eigen woning
Wonen in een ‘Knarrenhof’6
Wonen in een (kleine) gemeenschap met mensen van verschillende leeftijden, generaties
waardoor er reuring is en mensen makkelijk iets voor elkaar kunnen betekenen
Een eigen huis (ver)bouwen en kunnen samenwonen met gelijkgestemden
Wonen bij eigen familie of vrienden in één huis of naast elkaar
Kangoeroewoning

Over het algemeen willen deelnemers zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en zelf beslissen
over hun woonsituatie. Daarbij geven een aantal mensen aan dat het gevoel van veiligheid in en om
5

Er is niet expliciet gevraagd of zij huurden of zelf eigenaar waren van de woning.

6

https://knarrenhof.nl/. Geraadpleegd mei 2021.
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hun woning heel belangrijk te vinden. Als voorbeeld wordt gegeven dat ze weten dat – wanneer ze
meer hulpbehoevend worden – zorg en hulp dichtbij is. Dat als het nodig is er snel iemand bij hen kan
zijn om te helpen.
Naast de eigen woning spelen voorzieningen in de buurt ook een belangrijke rol. Meerdere
deelnemers hechten waarde aan een gemeenschappelijke ruimte voor ontmoeting, activiteiten en
samen kunnen eten. Sociaal contact in de buurt wordt belangrijk gevonden. De woning zelf, maar ook
de buurt heeft invloed op hoe makkelijk het is om contact te maken met anderen. Daarbij geven een
groot aantal deelnemers aan dat een gemeenschap van jong en oud bij elkaar, een gemengde groep,
goed is om middenin de maatschappij te (blijven) staan. Mensen vinden het over het algemeen
belangrijk dat winkels, groen en water in de buurt zijn. Bij voorkeur op loopafstand. Hoewel ook de
opmerking wordt gemaakt dat door het - gemak van - thuis laten bezorgen van bijvoorbeeld
boodschappen deze behoefte minder zal worden. Winkels in de buurt geeft wel een plezierige reuring
in de straat, er is iets te doen. Goed openbaar vervoer in de buurt is erg belangrijk voor velen. Maar
ook dat er rekening wordt gehouden met faciliteiten als je een wandelingetje maakt, er moeten
plekken zijn waar je even kunt gaan zitten.

‘Tijdens een wandelingetje, moet je soms even kunnen uitrusten’
In de gesprekken wordt duidelijk dat wonen een belangrijk uitgangspunt is van waaruit mensen
spreken over het ouder worden. De plek waar je woont en hoe je woont heeft grote invloed op wat er
ook later mogelijk is. Een grote factor is ook de sociale contacten, afstand tot kinderen, contact met
buren en de vorm (huurwoning, koop, flat, appartement, (vrijstaand)huis etc.).

‘Advies van mijn opa: ga heel kort onder de kerk wonen’

3.3

Technologie: Van beeldbellen tot robots, van buurtapp tot
medicijnverstrekker

Technologische ontwikkelingen gaan snel en hebben in korte tijd een grote vlucht genomen. Sinds de
Coronacrisis is videobellen niet meer uit het dagelijks leven weg te denken. Het is voor velen een
onmisbare manier om contact te onderhouden, zowel voor werk als in de privésfeer. Naast het
videobellen is het laten bezorgen van boodschappen ook door steeds meer mensen omarmd. Dit
laatste is in gesprek als voorbeeld gegeven om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen,
zonder dat je een beroep hoeft te doen op je buren of andere naasten.
De verwachting is dat technologie een steeds grotere rol in het leven gaat spelen. Voor het ouder
worden biedt dit ook allerlei kansen en mogelijkheden. Maar, wordt de waarschuwing gegeven, altijd
als ondersteuning en niet als de volledige vervanger van menselijk ‘live’ contact. En, vragen
deelnemers zich af, hoe blijf je goed bij met alle ontwikkelingen en hoe kun je zelf gemakkelijk gebruik
maken van technologie als je fysiek of geestelijk hulpbehoevend wordt?
Technologie is een moeilijk en vrij abstract gespreksonderwerp. In de gesprekken zijn voorbeelden
genoemd van technologie die reeds bestaat. Het is ingewikkeld om iets te noemen wat er nog niet is,
maar waar wel een toekomstige behoefte aan is.
Op hoofdlijnen kunnen technologische voorbeelden ingedeeld worden naar drie gebieden: medisch,
hulpmiddelen thuis en op sociaal gebied. Bij medisch wordt bijvoorbeeld gedacht aan slimme
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gezondheid meters, zoals digitale horloges of in materialen en in het huis7 die informatie kunnen
geven en mogelijk doorsturen naar betrokken zorgverleners. Digitale consulten met (huis)artsen
worden door sommigen genoemd als prettig en aanvullend op fysieke bezoeken. Een paar spreken
over de doorontwikkeling van beeldbellen naar Virtual Reality voor gesprekken met zorgverleners.
Ook wordt bij VR gedacht aan het thuis kunnen doen van therapie-oefeningen. Maar aan VR wordt
ook breder gedacht, denk dan aan het creëren van een andere omgeving in je eigen kamer thuis.
Bij technologie denken de meesten meteen aan een robot. Hierop wordt verschillend gereageerd, de
één vindt het niks en de ander juist leuk. Sommigen kennen robots in de vorm van dieren (de kat of
zeehond die al vaker in verpleeghuizen worden gebruikt), maar over het algemeen ziet men een robot
als ondersteunend wanneer die bijvoorbeeld alarm geeft voor het verstrekken en innemen van
medicatie of alarm bij agenda afspraken. Een virtuele assistent8 is ook in de gesprekken genoemd.
Sommigen zien ook een rol voor een robot voor sociaal contact, een praatje mee maken.

‘Misschien is er straks wel een robot die me naar de WC kan helpen’
In de gesprekken valt vaak de term domotica. Deelnemers denken dan aan technologie in huis zoals
automatisch gordijnen openen en dichtdoen, lampen met één knop aan- en uitzetten, een slimme
koelkast die aangeeft wanneer een product op is of over datum en deze alvast op de
boodschappenlijst zet. In een paar gesprekken fantaseren mensen over een app of robot die kan
helpen met naar de WC gaan of het douchen en aankleden. Ook de automatische stofzuiger, sta-opstoel en bed komen in gesprek voorbij. Denk ook nog aan alarmsysteem in huis, of monitoring in huis
bijvoorbeeld in de nacht.

‘Als alles automatisch aan en uit gaat, dan kom je nooit meer uit die stoel’
De quote hierboven geeft de complexiteit van de inzet van technologie weer. Het kan een oplossing
zijn op één gebied of voor een bepaalde groep mensen en tegelijktijdig een knelpunt creëren op een
ander gebied of groep mensen. Een voorbeeld ter illustratie: wanneer een oudere alleenstaande
meneer een digitale medicatiedispenser krijgt, hoeft de thuiszorg niet meer driemaal daags langs te
komen. Dat levert veel tijd op voor de zorgverlener. De meneer mist de bezoekjes van de
zorgverlener, dit waren vaak zijn enige sociale contacten op een dag.
Over het inzetten van technologie moet van te voren goed worden nagedacht en in samenhang met
andere levensgebieden worden bekeken. Er zal mogelijk op een nieuwe (hulp)vraag moeten worden
ingespeeld.
Het contact kunnen leggen en houden met vrienden, familie via videobellen (zowel via de telefoon als
de laptop, tablet of computer) is voor velen erg belangrijk. Zeker in het afgelopen jaar zijn velen
vaardig geworden in het gebruik van de digitale mogelijkheden op dit gebied. Toch is overduidelijk dat
dit het echte contact met mensen nooit kan vervangen.
Een aantal deelnemers geven aan dat het gebruikersgemak van digitale middelen voor hen belangrijk
is. Wanneer iets te moeilijk is om te gebruiken, doe je het niet. Deelnemers stellen de vraag hoe je op
de hoogte blijft van de ontwikkelingen en hoe je vaardigheid hierin krijgt, zeker als je geestelijk

7

Denk aan meters zoals stappentellers, horloges, weegschalen, maar ook aan verband- incontinentiematerialen, wellicht in natte

ruimtes zoals badkamers, WC’s saturatie, hartslag etc..
8

Bijvoorbeeld Google Assistent en Alexa.
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hulpbehoevend wordt? Hierin lijkt een belangrijke rol weggelegd voor naasten en andere betrokkenen
om hierin te ondersteunen.
Technologie kan dus een ondersteunende functie hebben om mensen langer thuis te laten wonen,
maar zal expliciet een oplossing moeten bieden op een bestaande hulpvraag. Die hulpvraag kan ook
komen van de naasten of zorgverleners. Daarmee kunnen zij ook ontlast en ontzorgd worden. Dat kan
alleen als er sprake is van betrouwbare technologie en mensen voldoende vaardig zijn om de
technologie te gebruiken en te begrijpen.

3.4

Welzijn & Zorg: Een leven lang gezond

Gezondheid is een veel genoemd onderwerp bij gelukkig oud worden. Hier wordt zowel lichamelijke
als geestelijke gezondheid mee bedoeld én volgens velen kun je niet vroeg genoeg beginnen met
gezond oud(er) te worden. Genoeg bewegen, gezond eten, niet roken en niet (of weinig) alcohol
drinken houden je langer gezond. Hopelijk houd je daarmee zo goed en zo lang mogelijk ziektes
buiten het lijf. Maar wat als je straks oud bent en meer hulpbehoevend wordt? Wat wil en kun je dan
nog en wie of wat heb je dan nodig?

‘Oud zijn is hoe je je voelt’
‘Oud zijn’ is niet gebonden is aan leeftijd. Daar zijn de meeste deelnemers het over eens. De
associatie met en perceptie van oud gaat over fysieke en mentale gesteldheid. Mensen zijn
bijvoorbeeld oud als zij meer hulp nodig hebben van anderen doordat zij fysiek ziek of eenzaam zijn.
Je kunt dus ook jong oud zijn. Het wordt gezien als iets persoonlijks en hoe iemand zelf in het leven
staat. Het mee kunnen blijven doen in de maatschappij, bijvoorbeeld door (vrijwilligers) werk te doen,
iets te kunnen betekenen voor een ander, sociale contacten te hebben en onderhouden en erop uit te
gaan, wordt door mensen gezien als jezelf jong houden.
Fysieke en mentale gezondheid is voor veel deelnemers heel belangrijk. Er komt steeds meer
aandacht voor preventie, dit woord valt vaak tijdens de gesprekken. Veel deelnemers zijn het met
elkaar eens dat jijzelf voor een (groot) deel kunt bepalen hoe je gezond ouder wordt. Toch is er af en
toe ook tegengeluid; niet alles in het leven is maakbaar en je weet niet altijd hoe het leven loopt.
Een groot aantal deelnemers is heel bewust bezig met gezond leven en ziet dit ook als - niet zozeer
bewust - onderdeel van de voorbereiding op het ouder worden. De activiteiten die zij ondernemen zijn
juist ook vaak activiteiten die zij willen blijven doen. Een vraag aan de deelnemers was in hoeverre zij
met naasten spreken over wat zij belangrijk vinden in hun leven wanneer zij ouder worden?
Bewustwording
De gesprekken met inwoners over de toekomst van de zorg voor ouderen heeft een belangrijk doel,
namelijk: meer bewustwording over je eigen rol in het ouder worden. Als deelnemers spreken over het
ouder worden, gaat het vaak over zaken rondom het overlijden. Denk dan aan het opstellen van
wensen rondom euthanasie, een uitvaart en hoe de nalatenschap wordt geregeld. Het blijkt dat een
minderheid van de deelnemers actief en concreet met naasten spreekt over het ouder worden, wat
hun wensen en behoeften zijn rondom leefplezier en wat verwachtingen over de rol van naasten hierin
zijn. Meerdere deelnemers noemen zelf dat ‘bewustwording’ wel een belangrijke stap is in de
toekomst van de ouderenzorg.

‘Ik wil niet nadenken over ouder worden, over de dood’
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Verwachtingen over de rol van kinderen, familie, of vrienden bij het ouder en mogelijke
hulpbehoevendheid wordt dus niet of nauwelijks besproken. Tegelijkertijd spelen er wel veel
onuitgesproken verwachtingen. Bijvoorbeeld dat de kinderen, vrienden of familie regelmatig op bezoek
komen, gezelschap bieden, klusjes komen doen, en later misschien wel wat meer (huishoudelijke)
zorg op zich kunnen nemen.
Meerdere deelnemers vertellen dat zij zelf mantelzorger zijn geweest van hun ouder(s). Zij ervaren het
mantelzorgen als vanzelfsprekend en zouden het zelf zo nog een keer doen. Tegelijkertijd zouden zij
dit niet aan hun eigen kinderen vragen. Zij willen hen niet ‘tot last’ zijn, deze zorg niet aan hen
‘opleggen’ of ‘aandoen’. Sommige deelnemers vinden het wel vanzelfsprekend dat hun kinderen een
rol spelen bij hun ouder worden, maar concreet uitspreken over wat dat precies inhoudt, doen zij niet.

‘In mijn hoofd ga ik van springlevend naar dood’
Het gesprek over deze verwachtingen met eigen kinderen vindt (bijna) niet plaats, zij weten dus niet
zeker of hun eigen kinderen dit ‘tot last zijn’ ook zo zien. Soms komt het ook voor dat deelnemers wel
het gesprek met hun kinderen aangaan, maar dat de kinderen dit gesprek (nog) niet willen voeren.
Een aantal keer zeggen deelnemers dat zij niet serieus in gesprek gaan met hun kinderen, maar hier
wel eens gekscherend grapjes over maken. Een makkelijker gespreksonderwerp over het ouder
worden is de woonsituatie. Het gaat dan bijvoorbeeld over de omvang en eventuele aanpassingen in
huis, of soms een verhuizing naar een meer geschikte woning. Een opvallende uitspraak van
meerdere deelnemers is dat zij absoluut niet naar een verpleeghuis willen verhuizen. Waarbij een
aantal wel denkt dat dit er ooit van zal gaan komen.
Een aantal deelnemers heeft zelf geen kinderen. Sommigen spreken wel eens met vrienden of andere
familieleden over het ouder worden. Andere geven aan dat dit in zijn geheel geen gespreksonderwerp
is. Een aantal van hen maakt zich zorgen over hun toekomst en wie er naar hen omkijkt. Zij geven aan
dat zij verwachten volledig afhankelijk te worden van vrijwilligers en andere hulpverleners en hopen
het zo goed mogelijk voor zichzelf te kunnen regelen. Partners (met of zonder kinderen) hopen zo
lang mogelijk samen te zijn.
Voorbereiden op het ouder worden
Veel deelnemers stellen dat je op tijd moet beginnen met voorbereiden op het ouder worden, maar
wanneer dat dan is verschilt. Een groot aantal deelnemers stelt dat je al jong moet beginnen,
bijvoorbeeld nadenken over je pensioen en financiën voor later. Anderen zeggen dat op het moment
dat je met pensioen gaat, het ook logisch is om al verder te denken. Weer anderen zeggen hier over
na te gaan denken als jezelf, of je directe naaste, iets overkomt (bijvoorbeeld ziekte) en dat je je dan
gaat voorbereiden.

‘Dat doe ik wel wanneer ik oud ben’
In gesprek over het voorbereiden op ouder worden, lijken zich over het algemeen twee groepen te
vormen. De ene groep geeft aan dat ‘het leven niet maakbaar is’, ‘je niet weet hoe het gaat lopen’ en
‘komt tijd, komt raad’. En de andere groep stelt dat je al op tijd – zo jong mogelijk - moet beginnen met
het voorbereiden op het ouder worden. Sommigen zeggen ook dat het vanzelfsprekend is dat je je
voorbereid, zo doorloop je verschillende fases in je leven. De vooruitblik naar ouder worden hoort
daarbij. Deelnemers vinden het moeilijk(er) om een beeld te vormen bij de zorg. Wat is er nodig als je
hulpbehoevend wordt en wat kun je dan verwachten?

‘Denk in goede gezondheid alvast na over: wat als..?’
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Aandacht is het meest overeenkomende antwoord. Deze aandacht hoeft niet persé van zorgverleners
of verpleegkundigen te zijn. Want zij hebben het al zo druk. Een praatje, kopje koffie, een
wandelingetje of iemand die je helpt brengen naar vrienden of familie, een koffie-ochtend is ook goed.
En daarnaast zorgverleners die professionele (hoog specialistische) zorg kunnen bieden. Er wordt
door deelnemers gedacht aan andere zorgverlening, bijvoorbeeld door het uitbreiden van
gezondheidscentra, maar ook meer dezelfde gezichten in de (thuis)zorg door bijvoorbeeld een
wijkverpleegkundige.
Een aantal deelnemers gaven aan dat zij denken dat de opleidingen in de zorg, het vak van en de
arbeidsvoorwaarden voor zorgverleners in de ouderenzorg aantrekkelijker gemaakt moet worden.

3.5

Hulp vragen en bieden: De schaamte voorbij

Dat het voor mensen moeilijk is om hulp te vragen, blijkt ook uit de gevoerde gesprekken met
inwoners van Capelle en Krimpen. Hulp vragen wordt veelal als lastig ervaren omdat sommigen het
zien als teken van zwakte en afhankelijkheid. En dat staat haaks op het zo lang mogelijk zelfstandig
willen zijn. Het kan ook een gevoel van schaamte geven; toegeven dat je zelf iets niet kunt en een
ander daarbij nodig hebt. Ook komt hierbij het ‘niet tot last willen zijn’ weer terug. Daar tegenover staat
dat iedereen wel iets voor een ander wil doen. Hoe weet een ander wat die voor jou kan doen als je
niet om hulp vraagt?

‘Je leeft niet alleen voor jezelf’

Sommige deelnemers geven aan niet snel om hulp te vragen, want dan vinden zij dat ze de
hulpaanbieder dankbaar moeten zijn en hebben ze het gevoel in het krijt te staan bij de ander. Dit gaat
over het wederkerigheidsprincipe. Over het algemeen zien deelnemers wel iets in het benutten van
elkaars expertise; de één kan jou helpen met dat klusje in de tuin, als jij de ander kan helpen met de
computer. Hulp bieden geeft ook een gevoel van nuttigheid in het leven, je kunt van betekenis zijn
voor de ander.

‘Een oogje in het zeil houden’
Er is volgens de deelnemers onderscheid tussen wat je aan een buurman/vrouw, vrienden/familie en
directe gezinsleden kunt vragen. Dit heeft te maken met het soort relatie met deze mensen. Over het
algemeen kunnen buren worden gevraagd voor een klein klusje, kopje koffie, boodschap, oogje in het
zeil houden etc. Bij een eigen partner of kinderen kan over het algemeen meer structurele hulp
worden verwacht, én andersoortige hulp zoals persoonlijke verzorging. Sommige deelnemers gaven
aan, dat wanneer het nodig is, als buurman of -vrouw wel direct te handelen wanneer het gaat om
persoonlijke verzorging, maar dan alleen in noodgevallen. Volgens de deelnemers moet professionele
kwalitatieve zorg voorzien in structurele hulp op het gebied van persoonlijke verzorging en
verpleegkundige zorg.
Deelnemers maken onderscheid tussen ad hoc hulpvragen en structurelere -vragen. Daarmee
bedoelen zij of er bijvoorbeeld iedere week op een bepaald moment hulp geboden moet worden, of
dat dit eenmalige hulpvragen zijn. Over het algemeen vinden mensen de structurelere hulpvragen wat
moeilijker om op in te gaan. Dit voelt voor hen als een te grote verplichting en verantwoordelijkheid dat
grenst aan vrijwilligerswerk. Mogelijk heeft het ook te maken met dat informele hulp bieden vanuit
jouzelf als buur/familie/vriend niet grenzeloos is. Die grens verschilt per persoon en sommigen vinden
het zelf lastig om de grens aan te geven.
Ook kan technologie een rol spelen bij bepaalde hulpvragen van mensen. Sommige deelnemers
willen liever dat later een robot hen helpt bij bijvoorbeeld huishoudelijke taken dan dat zij iemand
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hierom moeten vragen. Technologie zou voor hen een uitkomst kunnen zijn om langer zelfstandig te
kunnen blijven. Voorbeelden hiervan zijn al gegeven in paragraaf 3.3.

3.6

Netwerk: Ik, mijn familie, vrienden en buren

Deelnemers willen graag zo prettig mogelijk oud worden met hun dierbare naasten. Dit is voor de
meesten hun directe partner. Als deze er niet is, gaat het over vrienden of familie of buren waarmee
een band is opgebouwd. Ouderen ervaren dat hoe ouder ze worden, er dierbaren wegvallen uit het
leven. Deelnemers vinden een goed sociaal netwerk belangrijk en doen allerlei sociale contacten op
bij verschillende activiteiten. In een paar gesprekken wordt ook de rol van de kerk opgemerkt. De
omvang van een sociaal netwerk verschilt per persoon en mensen hebben ook behoefte om alleen te
zijn. Dat is iets anders dan eenzaam zijn. Eenzaamheid kwam in alle gesprekken aan bod. Bijna
iedereen kent wel iemand die eenzaam is. De meeste deelnemers vinden dat er aandacht moet zijn
voor het voorkomen of oplossen van eenzaamheid. Tegelijkertijd is men ook van mening dat iemand
die eenzaam is, daar zelf ook wat aan kan en moet doen.

‘Eenzaamheid daar kun je zelf iets aan doen’
Er wordt in de komende jaren een steeds grotere rol voor mantelzorgers gezien in de zorg voor hun
ouder wordende naaste. Dit neemt uitdagingen met zich mee, zoals impact op eigen werk, gezin en
afstemming met professionele zorg. Deelnemers in gesprek geven aan dat de woonafstand tot
degene aan wie mantelzorg wordt verleend heel belangrijk is. Met andere woorden: wanneer je bij
elkaar in de buurt woont, wordt het zorgen voor een stuk makkelijker. Ook een ondersteunende en
begripvolle partner en een flexibele werkgever zijn zeer welkom om de mantelzorgtaken vol te kunnen
houden. De mogelijkheid om tijd en rust te kunnen nemen als mantelzorger dragen bij om langere tijd
te kunnen ondersteunen9.

‘Als naaste zit je dienst er nooit op’
Zoals eerder geschetst is de verwachting dat er steeds meer alleenstaande ouderen komen, voor hen
zal het moeilijker zijn om de zorg te ontlasten via mantelzorgers. Daarbij is het de grote vraag of er
niet te veel wordt verwacht van mantelzorgers. Een paar deelnemers hebben gevraagd of mantelzorg
in de toekomst verplicht wordt gemaakt. Zij zien dat niet zitten om verschillende redenen.

9

Denk aan voldoende respijtzorg opties in de regio.
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4.

Beschouwing en aanknopingspunten voor vervolg

Het vorige hoofdstuk had als doel om een inkijkje te bieden in wat verschillende inwoners van Capelle
en Krimpen belangrijk vinden in de weg naar het ouder worden. Het tweede doel van deze notitie is
om, op basis van de gesprekken, de VVT-organisaties aanknopingspunten aan te reiken waar nu
alvast mee aan de slag kan worden gegaan in hun dienstverlening voor de ouderen in Capelle en
Krimpen.
Hieronder leest u een puntsgewijze beschouwing van aanknopingspunten gebaseerd op de gevoerde
gesprekken met inwoners.

4.1

Aanknopingspunten voor vervolg

Wonen
• Eenieder heeft zijn of haar eigen woonwensen. Voor plannen rondom wonen, (nieuw)bouw,
zorg en welzijn voor ouderen is het belangrijk om met inwoners te spreken. Uit die gesprekken
kunnen elementen worden gebruikt die impact hebben op de bouw, de buurt en de
zorgverlening. In gezamenlijkheid kunnen oplossingsrichtingen worden bedacht. Denk daarbij
ook aan de invloed op de mate van hulp vragen en bieden10. Wat draagt nieuwbouw of
aanpassing van de huidige huisvesting bij aan een grotere sociale cohesie?
• Velen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en samen oud worden. Welke informatie is
beschikbaar waar de ouder wordende inwoner rekening mee kan en moet houden? Denk aan
informatie over aanpassingen in (en rondom het huis), welke mogelijkheden er in de buurt zijn
om activiteiten te ondernemen en mensen te ontmoeten. En op welke wijze kan blijvend
goede zorg in de thuissituatie in de toekomst geleverd worden? Welke technologische
ontwikkelingen kunnen bijdragen aan langer zelfstandig wonen?
• Voor sommige deelnemers voelt de overstap van een huis naar appartement groot. Hoeveel
variatie is er in het woonaanbod (zowel rekening houdend met mensen met lagere en hogere
inkomens) en met welke wensen en behoeften kan rekening worden gehouden?
• Waar kunnen inwoners terecht die zelf initiatief willen en kunnen nemen om met anderen een
levensbestendige woning te bouwen? Denk daarbij aan informatie over
financieringsmogelijkheden, wet- en regelgeving met betrekking tot bouwen of verbouwen.
Hoe kunnen zij wanneer zij meer hulpbehoevend worden – in gemeenschap - zorg inkopen?
Technologie
• Voor het inzetten van technologie of digitalisering is het belangrijk om als eerste goed te kijken
op welke vraag dit een antwoord biedt en welke invloed het heeft op andere leefgebieden.
• Om de snelheid van nieuwe technologische ontwikkelingen bij te houden, is het opdoen van
vaardigheden zowel voor ouderen als voor zorgverleners heel belangrijk. Wie spelen een rol
in het bijhouden en optimaliseren van digitale vaardigheden van inwoners en betrokkenen bij
de ouderenzorg in Capelle en Krimpen?
• In het begin is nieuwe technologie vaak spannend voor de gebruiker. Werkt het wel? Kan ik
iets fout doen of iets kapot maken? Het gaat vaak om vertrouwen krijgen in iets nieuws. Hoe
faciliteer je mensen (de ouder wordende inwoner én de zorgverlener) om dit vertrouwen op te
bouwen?
• Nieuwe technologie vraagt vaak om een grote investering die zich pas later uitbetaalt. Er is
ook een kans dat de investeerder(s) van bepaalde technologie niet direct de baten ontvangt
als er in samenhang en vanuit de gebruiker wordt gekeken. Hoe kun je hiermee omgaan?

10

Bij bijvoorbeeld het Knarrenhof wordt expliciet gesproken over het belang van naar elkaar omkijken en elkaar helpen.
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Welzijn & zorg, hulp vragen & bieden en netwerk
• Wanneer deelnemers denken aan ouder worden staan gezondheid, zelfstandigheid,
aandacht, welzijn, leuke activiteiten en sociale contacten met stip op de eerste plaats.
Aandacht hiervoor door betrokkenen bij de ouderenzorg is essentieel. Zeker op het moment
wanneer iemand niet alles meer zelf kan, zal de vraag ‘hoe kan iets wel’ van grote impact zijn
op het leven(sgeluk). De grote vraag is; hoe organiseren we de zorg in het licht van de
dubbele vergrijzing, de krappe arbeidsmarkt en woningmarkt?
• Er is landelijk steeds meer aandacht voor preventie van gezondheidsproblemen en wat je hier
zelf in kunt doen en wie daarbij kan ondersteunen of helpen. De verwachting is dat mensen
steeds ouder worden, en dat tegelijkertijd ouderen meer complexe zorgvragen krijgen,
waardoor specialistisch handelen van zorgverleners belangrijker wordt. Sommige deelnemers
spraken zich uit over taakdifferentiatie: mag een hulp bij het huishouden ook lichte
verzorgende (ADL-)taken uitvoeren? En kan de zorg zo georganiseerd worden dat er zo min
mogelijk (verschillende) hulpverleners over de vloer komen?
• Op oudere leeftijd wordt een sociaal netwerk vaak kleiner en er komen meer alleenstaande
ouderen. Mensen spelen zelf een rol in het (onder)houden van hun netwerk, maar hebben
daar soms ook ondersteuning bij nodig. Denk na over andere benaderingswijzen tegen
eenzaamheid.
• Vrijwilligers spelen nu een belangrijke rol in de ouderenzorg, zij worden door deelnemers
gezien als onmisbaar. Deze rol zal straks volgens velen nog belangrijker, maar ook
ingewikkelder worden. De combinatie van een (voltijd) baan, een gezin en vrijwilligerswerk
wordt waarschijnlijk steeds moeilijker. Om mensen al jong te enthousiasmeren voor de
ouderenzorg denken deelnemers denken aan mogelijkheden zoals aan maatschappelijke – of
sociale - dienstplicht voor jongeren11, sociale stages om jongeren als vroeg te
enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk in de ouderenzorg. In de hoop en verwachting dat zij
tijdens hun leven zich actief inzetten voor ouderen. Daarnaast kan juist ook worden gekeken
naar de rol van een groter wordende nieuwe groep; de vitale gepensioneerden 12.
• Hoe kun je oudere inwoners betrekken bij hulp bieden aan anderen (binnen hun
draagkracht)? Stimuleer normalisatie van hulp vragen én tegelijkertijd hulp kunnen bieden
door met mensen in gesprek te gaan (creëer bewustwording). Betrokkenen bij de ouderenzorg
kunnen dit gesprek helpen op te gang brengen.
• Volgens deelnemers zal een steeds grotere rol zijn weggelegd voor mantelzorgers. Zij zullen
meer op zich moeten nemen in de zorg voor hun naasten. Ook voor hen geldt dat het een
ingewikkelde combinatie kan worden. Welke ondersteuning kunnen zij bijvoorbeeld krijgen
vanuit hun werkgever? En kan een werkgever überhaupt die flexibiliteit bieden? En kijken
zorgverleners ook om naar mantelzorgers; hoe gaat het met hen?

4.2

Zorgen over de toekomst

Meerdere deelnemers maken zich zorgen over de toekomst van de ouderenzorg. Velen beseffen dat,
door de sterke vergrijzing de komende jaren, deze sector te maken heeft met grote uitdagingen. Mede
door het volgen van het nieuws weten deelnemers dat de krapte op de woningmarkt én de
arbeidsmarkt grote invloed hebben op deze uitdagingen. Een aantal van hen brengt in dat langer thuis
blijven wonen door ouderen effect heeft op de in- en doorstroming in de woningmarkt. Dat wanneer
ouderen thuis zorg nodig hebben, dit niet te betalen lijkt, dus dat er wel weer geclusterde woonvormen
moeten komen. En tenslotte dat mantelzorgers in de knel komen met hun eigen leven als zij niet
gefaciliteerd worden om mantelzorg te leveren. Dit illustreert gedeeltelijk de complexiteit van de
maatschappelijke uitdaging in de ouderenzorg.

11

Er is een maatschappelijke diensttijd voor jongeren, deze kan door jongeren tussen de 14 en 27 jaar op vrijwillige basis worden

ingevuld.
12

https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2020/01/08/de-derde-levensfase-het-geschenk-van-de-eeuw.
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‘Het is een utopie om alles uit gemeenschapsgeld te kunnen betalen’
Aan de deelnemers is ook gevraagd hoe zij de rol van zichzelf, zorgorganisaties, overheid en de
maatschappij zien in de toekomst van de ouderenzorg. Nagenoeg alle deelnemers zien een
belangrijke rol voor zichzelf (gezondheid, sociale contacten, naar elkaar omkijken etc.) in het ouder
worden. Daarbij geven de meesten aan dat de zorgorganisaties een belangrijke rol hebben in het
verlenen van kwalitatief goede zorg en de overheid in het faciliteren hiervan (en het nemen van
verantwoordelijkheid hiervoor). Voor de maatschappij als geheel ligt de uitdaging bij hoe we meer naar
elkaar gaan omkijken en elkaar helpen.

4.3

Hoop en verwachtingen over de rol van zorgorganisaties, overheid en
maatschappij

Op basis van de gesprekken en de zorgen over de toekomst van de ouderenzorg ligt naar mijn idee
een belangrijke onderliggende vraag: worden de uitdagingen in de toekomst van de ouderenzorg als
een brede maatschappelijke opgaaf gezien? En welke uitgangspunten worden gebruikt om tot
oplossingsrichtingen te komen?
Uit de gesprekken met de inwoners heb ik op hoofdlijnen een aantal verwachtingen gedestilleerd die
bij kunnen dragen aan het brede maatschappelijke debat.
• Maak de urgentie van de uitdagingen en de impact op de maatschappij inzichtelijk.
• Ga in gesprek over de betekenis van een goede basis voor iedereen in de regio Capelle
en Krimpen.
• Draag zorg voor een meerjarenbeleid over de vier jaar termijnen; bepaal uitgangspunten
en de koers.
• Bespreek met elkaar wat inwoners zelf kunnen (of moeten) doen en wat zij mogen
verwachten van andere betrokkenen (zorgorganisaties, overheid en gehele
maatschappij).
• Welke verwachtingen leven er (en zijn deze verwachtingen realistisch) bij inwoners over
het faciliteren en verantwoordelijkheid nemen op het gebied van o.a.:
o Professionele kwalitatief goede zorg
o Gesprekken voeren over ouder worden
o Informatievoorziening over ouder worden
o Scholing en opleiding (van professionals, maar denk ook aan digitale
vaardigheden van ouderen zelf)
o Ondersteuning bieden bij (particuliere) wooninitiatieven voor ouderen
o Overzicht en inzicht in de samenhang en samenwerking bij initiatieven op het
gebied van de ouderenzorg
o Stimuleren van maatschappelijke bijdrage door jongeren
o

(Stimuleren) ontwikkeling (technologische) hulpmiddelen voor thuis
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5.

‘Morgen gebeurt het’

De derde hoofdactiviteit van dit project was om met inwoners én andere betrokkenen bij de
ouderenzorg in de regio een breed maatschappelijk debat te voeren. Op woensdag 22 september
organiseerden we in het Isala Theater in samenwerking met Themater een hybride avond13 waarbij
het gesprek over de toekomst van de ouderenzorg centraal stond.
Mede op basis van het Trendrapport FWG VVT (2021), de speerpunten in de regiovisie van Capelle
en Krimpen (wonen, zorg en arbeidsmarkt) en opbrengsten uit de eerdere gesprekken met inwoners
van Capelle en Krimpen aan den IJssel koos het bestuurlijk VVT-platform voor het gesprek over 3
thema’s op deze avond, namelijk: wonen, sociaal netwerk (hulp vragen & bieden) en technologie.
De avond werd ingeleid door de keynote speaker Jolanda Lindenberg. Vervolgens spraken twee
panelleden per thema met elkaar en met de inwoners:
• Thema Wonen - wethouder Hugo van der Wal en teammanager Sabine Smits Schouten
van woningbouwcorporatie Havensteder,
• Thema Sociaal netwerk – directeur Welzijn Capelle Hans Roskam en huisarts Simone
Vuijk
• Thema Technologie – bestuurder IJsselland Ziekenhuis Albert van Wijk en bestuurder De
Zellingen en voorzitter bestuurlijk platform VVT Frida van der Sloot.
Het bestuurlijk VVT- platform had de volgende doelen voor deze avond voor ogen, namelijk; om in
gesprek te gaan met inwoners en stakeholders over de toekomst op basis van een aantal thema’s uit
de (individuele) groepsgesprekken, om eerder opgehaalde ideeën en gedachten verder in
gezamenlijkheid verdiepen én tenslotte dat deze avond zou kunnen leiden tot verdere gezamenlijke
formulering van gedragen taal en aandachtspunten voor de toekomst van de ouderenzorg in de regio.
Het resultaat van deze avond was dat er is gesproken over meerdere thema’s en een dwarsverbinding
tussen de thema’s tot stand is gekomen. Bij de deelnemers aan deze avond lijkt meer bewustwording
over de impact en de urgentie van (de breedte van) het vraagstuk en dat dit vraagt om een breder
gedragen coalitie (dan alleen de initiatiefnemers). De avond is door deelnemers beoordeeld met een
rapportcijfer 7,5. In bijlage 2 leest u een uitgebreide reportage van de avond.
De opbrengst van het debat geeft richting aan de vervolgstap: commitment op de vraag ‘wat gaan
partijen vanaf morgen (samen) doen op één of meerdere thema’s?’ De wethouder van gemeente
Krimpen nodigt partijen uit om te spreken over verdere samenwerking naar de toekomst van de
ouderenzorg. Ook wordt in deze vervolgstap de samenwerking gezocht met de gemeente Capelle.

13

In verband met de nog geldende Coronamaatregelen was er beperkte capaciteit in het theater. Daarom was het mogelijk om de avond

digitaal bij te wonen via een livestream en door vragen te stellen via de chat konden online deelnemers participeren. De volledige
registratie van deze avond is terug te kijken op: https://www.themater.nl/terugblik-op-themater-morgen-gebeurt-het.html
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Bijlage 1

1.

Evaluatie gesprekken en materialen

Evaluatie van de individuele en groepsgesprekken voorjaar 2021

Alle deelnemers aan de gesprekken kregen de mogelijkheid om het gesprek te evalueren door een
evaluatieformulier in te vullen. Het formulier is éénmalig op papier uitgereikt aan de deelnemers van
het fysieke groepsgesprek. De deelnemers aan de digitale gesprekken konden via een digitale link het
formulier invullen. De evaluatie bestond uit dezelfde vragen, alleen is er voor de deelnemers aan de
digitale gesprekken één evaluatievraag toegevoegd: ‘Hoe vond u de digitale omgeving (Spatial Chat)
waar u het gesprek heeft gevoerd?’ Het formulier bestond uit in totaal 11 vragen en 26 deelnemers
aan de gesprekken hebben het evaluatieformulier ingevuld.
De reacties op de eerste vraag over de digitale omgeving waren veelal positief: ‘Goede sfeer en
nodigt wel uit om je mening te geven’. ‘Prima werkbaar via de link goed een goede toegang’. ‘Creatief
en bijzonder prettig’. Ook werd er door sommigen kritiek gegeven: ‘Mooi systeem maar onhandig voor
de doelgroep’’. ‘Wat onwennig, ik ben andere schermen gewend en ik heb ook 1 deelnemer niet
gezien’. ‘De start was lastig en nam veel tijd in beslag. En het lukte een persoon niet om mee te doen.
Misschien toch naar een gebruikersvriendelijke methode kijken?’ ‘Even wennen, wel handige gadgets
erin, zoals mensen dichter bij elkaar dan ook beter te verstaan, spreker wordt groter’.
Deelnemers gaven aan hoe zij het gesprek vonden gaan met een rapportcijfer. Het gemiddelde cijfer
is een 8 (zie figuur 1).

Hoe vond u het gesprek gaan? Geef aan een cijfer op
de schaal van 1 - 10.
12
10
8
6
4
2
0
3

7

8

9

10

Figuur 1. Rapportcijfer van het gesprek.

Bij de toelichting gaven meerdere deelnemers aan dat: ‘Iedereen aan het woord kwam’, ‘er goede
vragen werden gesteld’, ‘het een ontspannen gesprek was, praktijkgericht, breed en diepgaand’.
De kanttekeningen waren: ‘Iedereen kwam aan de beurt. Ik had wel meer gerichte vragen verwacht
over kwaliteit en kwantiteit in Capelle en spreiding over de wijken. Ik had ook wel een hierbij betrokken
ambtenaar van de gemeente verwacht.’ ‘Het was wat onwennig en de gesprekken liepen soms wat
door elkaar.’ ‘Ik vond dat er goede vragen werden gesteld en dat er mooie, waardevolle en bruikbare
reacties op kwamen. Aan de andere kant leek het erop dat er ook mensen waren die het
brainstormende karakter van het gesprek niet begrepen. Een persoon wilde zelfs steeds van de
gespreksleider weten of zij de tips die hij aandroeg kon gebruiken. Misschien bij de introductie het
karakter van het gesprek nog iets meer uitleggen. Hoewel dat naar mijn mening duidelijk werd
gedaan.’
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Beoordeling van de gebruikte vragen en stellingen
De vragen en stellingen in het gesprek werden unaniem door alle deelnemers positief beoordeeld. Dit
gaven zij aan door termen als: ‘Doel en doeltreffend’, ‘doelgericht en uitnodigend’, ‘helder
geformuleerde vragen die je aan het denken zetten’, ‘goed’, ‘duidelijk’, ‘passend’, ‘iedereen werd
geprikkeld en genoeg gespreksstof over wezenlijke dingen’. Een kanttekening werd door enkelen ook
gegeven: ‘had nog meer op de toekomst gericht kunnen zijn’.
Op de vraag ‘Welk onderwerp van het gesprek vindt u het belangrijkst?’ is veelal aangegeven in
verschillende woorden de toekomst van de ouderenzorg en hoe deze wordt vormgegeven. Daarnaast
is ook geantwoord: ‘Eigenlijk vind ik het vooral belangrijk dat mensen gaan nadenken over wat zij
willen als ze op zelf ouder worden en zorg nodig gaan hebben. De openingsvraag: wat heeft u nodig
om gelukkig oud te worden gaf daarvoor veel ruimte en er kon ook goed op doorgegaan worden.’
En: ‘Wat zijn je verwachtingen voor de toekomst’, ‘hoe het in de toekomst voor iedereen het beste is’,
‘dat iedere situatie anders is en dat geeft aan dat zorg op maat essentieel is’, maar ook: ‘De manieren
die ingebracht zijn om meer handen aan het bed te krijgen, zoals bijvoorbeeld mensen met een
uitkering en het idee dat bestaat dat het UWV te star in hun beleid is’.
Op de vraag welke vraag er gemist is in het gesprek zijn een paar reacties gekomen:
•
•
•
•

De rol van de overheid in de toekomst.
Het financiële plaatje; wie gaat voor wat betalen en moeten wij daar als bevolking nu al niet
mee beginnen om daar misschien een potje voor te maken?
Toekomst gericht beleid met andere instanties.
Hoe houd je ouderen zo lang mogelijk gezond door gezonde voeding en beweging?

Een doelstelling van de gesprekken was om bewustwording over eigen rol te creëren. Daarom stelden
we in de evaluatie de vraag: ‘De vragen / stellingen zetten mij aan het denken over wat ik zelf kan
doen aan de toekomst van de ouderenzorg.’
Tweederde (66%) van de deelnemers waren eens met deze stelling. Het gesprek zet hen aan het
denken over wat zij zelf kunnen doen aan de toekomst van de ouderenzorg. Zie figuur 2.

De vragen / stellingen zetten mij aan het denken over
wat ik zelf kan doen aan de toekomst van de
ouderenzorg.

Mee eens

Helemaal mee eens

Neutraal

Mee oneens

Helemaal mee oneens

Figuur 2. De vragen / stellingen zetten mij aan het denken over wat ik zelf kan doen aan de toekomst van de ouderenzorg.

21
De weg naar het ouder worden. In gesprek over de toekomst van de ouderenzorg in Capelle en Krimpen – Oktober 2021

Vervolgens stelden we ook de vraag gericht op actiebereidheid: zouden deelnemers aan dit gesprek
een vervolg geven in hun eigen kring met naasten? Zie figuur 3.

Leidt dit gesprek over de toekomst van de ouderenzorg
ertoe dat u met uw eigen naasten hierover wilt praten?

ja

nee

Figuur 3. Leidt dit gesprek ertoe dat u met uw naasten hierover wilt praten?

De meerderheid (87%) beantwoorde de vraag met ‘ja’. In een aantal toelichtingen schrijven
deelnemers waarover zij dan in gesprek willen gaan: ‘Wat mag/ kan ik van mijn kinderen verwachten’,
‘De ouderenzorg op langere termijn’, ‘Mijn man en ik zijn bezig met een levenstestament. Dat is een
mooie eerste stap om te bespreken met onze naasten’, ‘Omdat het belangrijk is om elkaars ideeën te
delen wat wij samen kunnen doen en hoe wij het met elkaar kunnen oplossen.’
Twee van de drie deelnemers lichten hun ‘nee’ toe met: ‘Nee, nog niet want zo ver wil ik nog niet
vooruit kijken’, en ‘Mijn naasten weten al wat ik wil’.
Aanvullingen op het gesprek, wat wilt u meegeven over de toekomst van de ouderenzorg?
Als ene laatste vraag is gesteld wat deelnemers niet hebben gezegd tijdens het gesprek, maar wat zij
nog wel wilden meegeven over de toekomst van de ouderenzorg. Enkele reacties hierop waren:
‘Zorgen dat de jeugd het beroep verzorgende willen blijven leren’, ‘Dat bij de opleidingen het aspect
van de naastenliefde, werken met je hart, sterk benadrukt moet worden’, ‘Blijf in gesprek/evalueer/
meld uitkomsten, ideeën in de media per kwartaal/half jaar’, ‘Maak ons als mensen meer bewust dat
we bijtijds nadenken over te nemen maatregelen. Bedenk ook dat de huisarts een grote
vertrouwenspositie inneemt en help deze daarbij.’ ‘Het kan een groot probleem worden als er nu geen
nieuwe ouderenlocaties worden gebouwd. Ouderen allemaal zolang mogelijk thuis laten wonen is
geen optie omdat er nooit genoeg thuiszorg zal zijn voor de vele ouderen in de nabije toekomst.’
Ten slotte is aan de deelnemers om tips gevraagd over het gesprek. De reacties waren: ‘Misschien is
een kleinere groep overzichtelijker voor de gespreksvoering’, ‘Voortaan toch notulen maken en die
aan de deelnemers opsturen / ook over Gemeentebeleid’, ‘Ik onderschrijf het verzoek om zodra het
weer kan fysieke bijeenkomsten te organiseren, naast eventuele digitale’, ‘Het lijkt mij wenselijk om
zoveel mogelijk mensen hierover aan het woord te laten. Overigens leuk en verrassend dat er ook
een lid van de jongerenraad meedeed’, ‘Meer sessies of langere tijd beschikbaar hebben’, ‘Wissel
open en gesloten vragen af en geef ruimte voor de nuance’, ‘Via video bellen prima maar ook in een
groep om ook van elkaar te leren’, ‘Eventueel voor het gesprek informatie/vragen sturen zodat de
genodigden zich voor kunnen bereiden’.
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2.

Gesprekskaarten

Tijdens de individuele en groepsgesprekken zijn de gesprekskaarten van de landelijke campagne
‘praat vandaag over morgen’ gebruikt. Naar aanleiding van de evaluatie van de gesprekken kan
gezegd worden dat de kaarten met de vragen goed zijn om een gesprek te voeren en mensen aan het
denken te zetten. Alle gesprekken in dit project zijn begeleid door een gespreksleider. Deze vroeg
actief door op de uitspraken van inwoners. Daardoor verdiepte het gesprek. Dit was voor dit project
een belangrijk aspect.
Het gespreksbankje en de kaarten maken momenteel een reis langs de zes VVT organisaties in de
regio. Vanuit de organisaties waar het bankje en de kaarten al zijn geweest horen we dat de
gesprekskaarten worden bekeken en worden gebruikt. Hierop wordt niet actief gemonitord. Minstens
één organisatie gebruikt de kaarten ook om met collega’s in gesprek te gaan over de toekomst van de
ouderenzorg.
Het is mogelijk om de tekst op de kaarten aan te passen met meer regionale cijfers of teksten over de
ontwikkelingen van de ouderenzorg naar de toekomst in de regio Capelle en Krimpen. Het advies is
om de kaarten aan te passen met regionale cijfers. Deze kunnen dan gebruikt worden in gesprekken
met inwoners én met stakeholders.

3.

Het bankje ‘praat vandaag over morgen’

Door de Coronapandemie hebben we helaas weinig gebruik kunnen maken van het gespreksbankje
tijdens het project. Het bankje is wel ingezet tijdens het enige fysieke groepsgesprek in De Vijverhof,
tijdens een rondrit ter promotie van de avond ‘Morgen gebeurt het’, bij het Arbeidsmarkt congres van
deRotterdamseZorg, de avond ‘Morgen gebeurt het’. Daarnaast maakt het bankje, zoals hierboven al
genoemd, een reis door de regio. Het advies is om het bankje samen met de gesprekskaarten in
samenwerking met andere partijen ook op andere plekken in de regio in te zetten om het gesprek
blijvend te stimuleren.
Het gespreksbankje ‘praat vandaag over morgen’ is een stevig kartonnen bankje. Het is een
bouwpakket dat makkelijk in en uit elkaar te halen is. Tijdens de fysieke bijeenkomsten zien we dat het
bankje mensen nieuwsgierig wekt. Tegelijkertijd vinden mensen het spannend om daadwerkelijk op
het te (gaan) zitten. Daarom is het aan te raden, wanneer het doel is om er gesprekken op te voeren,
om bij het bankje ook nog andere zitgelegenheid te bieden.
Doordat het bankje een bouwpakket is, is het gemakkelijk te vervoeren en te verplaatsen. Doordat het
van karton is, is het licht om te tillen. Helaas is na een aantal keren in en uit elkaar halen de kans op
beschadigingen groot en zal dit de stevigheid niet ten goede komen. Daarom is het aan te raden om
het bankje zo min mogelijk uit elkaar te halen. Nieuwe bankjes kunnen besteld worden bij ActiZ.

4.

Ansichtkaarten en posters

Er is geen gebruik gemaakt van de ansichtkaarten en de posters van de landelijke campagne ‘praat
vandaag over morgen’ tijdens dit project.
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5.

Communicatie toolkits en webpagina

Tijdens het project is een aantal keer een communicatie toolkit 14 samengesteld. Deze toolkits
bestonden uit communicatieberichten ter aankondiging van de gesprekken en de avond morgen
gebeurt het. In deze toolkits werd verwezen naar o.a. een podcast, interview, filmpje etc. Deze toolkits
werden verspreid aan alle VVT-organisaties, gemeenten, en andere stakeholders. De toolkits waren
zo opgesteld dat de ontvangers de berichten – wanneer gewenst – kon knippen en plakken. Ook werd
de vrijheid gegeven om de berichten aan te passen zodat deze binnen de communicatie van de eigen
organisatie zou passen.
Gedurende het project is de webpagina www.praatvandaagovermorgen.nl/capellekrimpen/ in gebruik
genomen. Op deze pagina staat informatie over het project, interviews, podcast, reportages etc.
Daarnaast konden inwoners van Capelle en Krimpen zich via deze pagina aanmelden voor een
individueel gesprek. Deze pagina blijft bestaan voor de vervolgstappen naar aanleiding van het
project. Hierop kunnen nieuwe berichten en beeldmateriaal geplaatst worden.

14

Alle ingezette communicatieberichten worden ter beschikking gesteld aan het bestuurlijk VVT-platform.
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Bijlage 2 . Reportage ‘Morgen gebeurt het’ 22 september 2021

Goede ouderenzorg is collectieve opdracht: aandacht voor wat nog
wel kan en meer naar elkaar omkijken
Morgen gebeurt het. Dat was de boodschap van de Themater-avond op 22 september
in het Isala Theater. Zes ouderenzorgorganisaties organiseerden in samenwerking met
stichting Themater een gespreksavond over de toekomst van ouderenzorg in Capelle
en Krimpen aan den IJssel. Diverse panelleden spraken met inwoners en met elkaar
over morgen. Hoe willen Capelle- en Krimpenaren ouder worden? En wat is daarvoor
nodig? ‘In gesprek over ouder worden, met alle generaties, is belangrijk, aldus één
van de inwoners.
Bijna 300 inwoners van Capelle en Krimpen aan den IJssel namen fysiek en online deel aan
het gesprek op 22 september naar het Isala Theater. De initiatiefnemers kijken terug op een
geslaagde avond. ‘Wat opvalt is de grote bereidheid van inwoners én organisaties in de
regio, om samen dit vraagstuk op te pakken’, vertelt Jolanda Lindenberg na afloop van de
avond.
De ouder wordende samenleving
Senior onderzoeker bij Leyden Academy, Jolanda Lindenberg, opende de avond met een
verhaal over de sociaal-maatschappelijke positie van ouderen. Aan de hand van diverse
onderzoeken schetste Lindenberg de ontwikkelingen van een steeds ouder wordende
samenleving. In de beeldvorming rondom ouder worden staan twee beelden centraal, vertelt
de onderzoeker. Het Zwitserse leven enerzijds, en de kwetsbare oudere anderzijds. Moraal
van haar verhaal? Laten we minder de focus leggen op wat er níet meer kan, en meer
uitgaan van wat er nog wel allemaal mogelijk is. ‘We mogen trotser zijn op oud zijn, ook al
zijn we soms afhankelijk van anderen’, erkende één van de inwoners.

‘Aandacht hebben voor wat ouderen zelf belangrijk vinden in het
leven’
Lindenberg: ‘Ik pleit ervoor om meer in te zetten op levenstevredenheid: dat gaat over dingen
die we belangrijk vinden in het leven, over plannen en wensen. Dat gaat om meer aandacht
hebben voor wat ouderen zelf belangrijk vinden in het leven. En ons beeld van ouder worden
bij te stellen. Dat is niet alleen een opdracht voor de zorg, maar een collectieve opdracht. Als
we kijken naar de toekomst van ouder worden, dan is dat een opdracht voor de oudere van
nu, en de oudere van morgen.’
Wonen en welzijn
Drie duo’s spraken met elkaar en met inwoners over een drietal thema’s. In het eerste
gesprek stond het thema wonen centraal. Wethouder van Krimpen aan den IJssel, Hugo van
der Wal, sprak met Sabine Smits Schouten, werkzaam bij woningcorporatie Havensteder.
Wat is volgens Smits Schouten nodig voor een goede toekomst van ouder worden? In de
eerste plaats gaat het om genoeg beschikbare woningen die passen bij de verschillende
levensfases van ouderen. Smits Schouten: ‘Er zijn tussenvormen van wonen nodig, dat
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vraagt om maatwerk. Maar zetten ook in op goede samenwerking tussen zorg,
woningcorporaties en gemeente.’

‘We zetten in op goede samenwerking tussen zorg,
woningcorporaties en gemeente.’
Het gesprek vervolgde zich over het belang van sociale netwerken. Hans Roskam, van
Stichting Welzijn Capelle, en Simone Vuijk, werkzaam als huisarts in de regio, schoven aan
op het podium. Als huisarts zou Vuijk graag meer tijd en ondersteuning willen om sociale
visites te organiseren: tijd om bij mensen langs te gaan om te onderzoeken wat er speelt. ‘Ik
ben huisarts geworden om mensen te leren kennen, maar daar kom ik niet aan toe. Veel
problemen hebben geen medische oorzaak. Tijd om dat met cliënten te bespreken is
essentieel.’ Roskam herkent de wens: ‘Voor welzijn is die tijd belangrijk om meer in te
kunnen zetten op preventie. En om inwoners te leren voor zichzelf te zorgen. Dat wordt
steeds belangrijker met het oog op de groeiende zorgvraag. Maar het is te makkelijk om te
zeggen dat inwoners het zelf moeten oplossen. Wij kunnen daarin ondersteunen.’ Inwoners
zien het belang van een sterk sociaal netwerk: ‘Elkaar beter leren kennen, meer netwerken
vormen. Maar ook vaker met elkaar in gesprek over ouder worden.’
De rol van technologie
In het derde en laatste panelgesprek spreken bestuurder Albert van Wijk van het IJsselland
Ziekenhuis en bestuurder van ouderenzorgorganisatie DeZellingen, Frida van der Sloot. Van
der Sloot’s droommaatregel voor prettig ouder worden? ‘Meer naar elkaar omkijken.’ Van der
Sloot en Van Wijk spreken over de rol van technologie. De inzet van technologische
middelen kan mensen helpen langer thuis te kunnen blijven wonen en voor zichzelf of hun
naasten te zorgen. ‘Het is van belang om zo vroeg mogelijk te beginnen met het eigen
maken van technologie’, vindt Van der Sloot. En de keerzijde? Minder warme zorg, vinden
inwoners. ‘Het mooiste is een combinatie van technologische hulpmiddelen en warme,
persoonlijke zorg’, aldus één van de inwoners.

‘Nu al nadenken over het ouder worden. Dat moet iedereen zich
meer eigen gaan maken.’
‘Technologie kan ervoor zorgen dat ouderen niet altijd naar het ziekenhuis komen, of dat
zorg op afstand kan plaatsvinden’, stelt van Wijk. Dat is belangrijk, omdat de zorgvraag stijgt
maar de beschikbare zorg niet toeneemt. Van der Sloot vult aan: ‘We maken de
verwachtingen bespreekbaar. We kunnen niet alles met zorg oplossen.’ De inwoners vinden
het een duidelijke boodschap: ‘Nu al nadenken over het ouder worden. Dat moet iedereen
zich meer eigen gaan maken.’
Afspraken
Aan het einde van de avond worden de betrokken panelleden gevraagd wat ze samen gaan
doen. Van der Wal nodigt alle panelleden uit op het gemeentehuis om verder te praten. Maar
ook wil de wethouder met ouderen in gesprek over de inzet van technologie. Bestuurder
Frida van der Sloot en Sabine Smits Schouten van Havensteder maken de afspraak om
concrete plannen te maken. En de inwoners? Die zijn aan het denken gezet. Over hoe ze
zelf, en met elkaar, ouder willen worden in Capelle en Krimpen aan den IJssel. Dagvoorzitter
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Frénk van der Linden vraagt ten slotte aan inleider Jolanda Lindenberg wat haar bijblijft van
de avond. Lindenberg: ‘De bereidheid om met elkaar verder te komen.’
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