
         

SAMENVATTING PANELS   

Vitaal oud(er) worden, hoe doe je dat?   

 

 

 ‘De stip op de horizon is van het programma DuurSaam Houten is een samenhangend en op  
 elkaar afgestemd aanbod van maatschappelijke ondersteuning en zorg aan de oudere 

Houtense inwoners.’  
 

 Hoe moet dit geregeld worden? Deze vraag is door Zorgbelang gesteld aan inwoners van Houten in de 
leeftijdscategorie van 70-85 jaar. Tijdens twee goed bezochte gespreksbijeenkomsten zijn ervaringen met het 
huidige aanbod uitgewisseld en hebben de deelnemers aanbevelingen gedaan aan de partijen werkzaam 
binnen het programma DuurSaam Houten. Zodat inwoners en partijen samen kunnen werken aan de stip op de 
horizon. Hieronder kunt u de samenvatting lezen van de panels en de vier belangrijkste aanbevelingen vanuit 
het perspectief van de ouder wordende inwoner in uw gemeente.  

  

 
  Panelgesprek met inwoners in de leeftijd 70 – 75 jaar:  
 Eigen regie behouden, actief blijven, mee blijven doen en weten waar informatie te halen is over ouder 

worden; dat waren de belangrijkste gespreksonderwerpen tijdens dit panel. Er wordt  een hoge score gegeven 
voor hun huidige kwaliteit van leven en zelfredzaamheid. Allen nog goed in staat hun leven te leiden op een 
manier die bij hen past. Wonend in een zelf gekozen woonomgeving, hun eigen dagritme bepalend met eigen 
keuzes en zich nog niet oud of kwetsbaar voelend. Ze zijn zich zeker bewust dat kwetsbaarheid kan ontstaan en 
willen nu al  informatie die hen helpt om goed oud(er) te worden. Zodat zij zich tijdig kunnen voorbereiden 
mocht er een behoefte of noodzaak ontstaan voor ondersteuning of medische zorg.  

 
 Inwoners willen betrouwbare en actuele informatie hebben over het aanbod, activiteiten, wetgeving of andere 

zaken die samenhangen met goed ouder worden in de gemeente. Dit zoeken zij  via Houten& Co, de krant, de 
gemeentegids, de gemeente, de huisarts, het internet, via apps of via een vertrouwenspersoon. Hierbij wordt 
opgemerkt dat het aanbod van Houten&Co wel erg breed is waardoor focus op doelgroepen wordt gemist. De 
huisarts wordt genoemd als verbinder, casemanager en eerste aanspreekpunt bij vragen.  

 
 De deelnemers geven aan te weinig overzicht te hebben over het aanbod, activiteiten, het actuele 

ouderenbeleid en afspraken hierover in de gemeente. Een regisseur wordt daarbij gemist. Een persoon in de 
gemeente die het grote overzicht heeft, weet wat er speelt en waar mensen naar doorverwezen kunnen 
worden. Er zijn kanttekeningen geplaatst over de rol van de gemeente en de samenwerking tussen organisaties 
op het vlak van zorg en ondersteuning.  Op het thema participatie wordt hierdoor een lagere score gegeven. 
Met als onderbouwing dat alleen vragen naar wensen van inwoners niet voldoende is. De inwoners willen meer 
betrokken worden bij vervolgacties, dus écht samen werken.   

 
 

 
 
 
 



 
 

Panelgesprek met inwoners in de leeftijd 76-85 jaar:  
 De hoofdthema’s tijdens dit panelgesprek waren zelfstandig dingen kunnen doen, veilig kunnen wonen, 

meedoen, fit blijven en op tijd zaken regelen voor later. De deelnemers behoren qua leeftijd wellicht wel tot de 
groep kwetsbare ouderen maar voelen zich niet kwetsbaar. Ze zijn zich bewust van de gevolgen van ouder 
worden en pakken de zaken op zoals dat bij hen past. Mobiliteit en bereikbaarheid zijn belangrijk om mee te 
kunnen doen in de samenleving en deel te kunnen nemen aan het aanbod van welzijn, ouderenbonden en 
andere organisaties. Over het algemeen is men positief over het contact met de huisarts in de rol als vraagbaak 
of regisseur van zorg.  

 

Kwaliteit van leven en welbevinden hangt nauw samen  met de mate waarin je in staat bent om je eigen leven 
te kunnen blijven leven. Met de uitdagingen en zorgen die horen bij ouder worden. De deelnemers waarvan de 
partner veel zorg nodig heeft hebben het zwaar, voelen zich er alleen voor staan en geven hierdoor een minder 
hoog cijfer voor hun kwaliteit van leven.  
 

De deelnemers kennen allemaal mantelzorgers, zijn zelf mantelzorger of hebben zelf mantelzorg nodig. De 
ervaringen zijn divers. Er is zorg over de gevaren voor overbelasting van mantelzorgers. Wie zorgt er voor hen 
als er iets gebeurd? Het wordt belangrijk gevonden dat mantelzorg goed geregeld wordt. Duidelijke afspraken 
zijn nodig zodat het voor iedereen vol te houden is. Begripsverwarring leidt soms tot onbegrip of ongenoegen 
en het gevoel dat er geen ondersteuning geregeld kan worden. Dit is een belangrijk aandachtspunt.  

 
  

 
Conclusie en aanbevelingen:  
 

1. Maak duidelijk voor welke doelgroep activiteiten of aanbod wordt ontwikkeld.  
Over het algemeen zijn de deelnemers tevreden met het wonen en leven in Houten. Het aanbod van 
activiteiten lijkt goed en voldoende.  Maar lang niet iedereen maakt gebruik van het aanbod of ervaart 
zelfs een drempel om er zelf naar toe te gaan. Deelnemers geven aan zich soms nog niet oud genoeg 
te voelen voor initiatieven die worden georganiseerd.  
 

2. Wees een baken.   
 Inwoners willen kennis en zorgen met elkaar delen. Een centraal loket en overzicht met alle 
 initiatieven, activiteiten en het zorg- en ondersteuningsaanbod in de gemeente is welkom. De 
 informatie moet gecheckt zijn, veilig zijn en up-to-date zijn. Mensen willen de informatie op eigen 
 tempo en wijze raadplegen en eerst zelf zoeken naar antwoorden of oplossingen voordat de huisarts 
 of een andere hulpverlener wordt bezocht.  
 

3. Luister naar je inwoners en werk samen.  
  Algemeen is het gevoel dat er geen samenhang lijkt te zijn in dat wat er gebeurd/ontwikkeld wordt. 
 De deelnemers adviseren dat zorg en ondersteuning meer in samenhang moet worden geregeld. 
 Zonder gezamenlijke oplossingen komen er geen structurele  veranderingen. De input van en 
 samenwerking met inwoners is daarbij onontbeerlijk. Maak meer gebruik van de ‘zilveren kracht in de 
 gemeente’.  
 

4. Zorg voor de mantelzorgers.  
Er is zorg over overbelasting van mantelzorgers. Terwijl juist deze groep inwoners zo belangrijk is bij 
de organisatie en uitvoering van zorg en ondersteuning. De deelnemers maken zich zorgen of deze 

groep wel goed in beeld is bij de diverse organisaties.  
 
 
 
 

Wilt u meer weten over participatie of de panels? 
Neem dan contact op met Nathalie Koopman van Zorgbelang via 06-10 97 00 48.  
Kijk ook op www.zorgbelanggelderland.nl. 


