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Voorwoord
Als consulent zorg en welzijn bij Rikkingahof, één van de locaties van zorggroep Liante, beman ik een
informatiepunt midden tussen de aanleunwoningen. Ik spreek hier regelmatig met de bewoners. De
ouderen wonen er, naar eigen zeggen, gerieflijk. Er is een gevoel van veiligheid door de dienst
alarmering, de ouderen kunnen alle vormen van zorg krijgen, er zijn activiteiten waar aan meegedaan
kan worden. En, de oudere woont er zelfstandig. Door de veranderingen in de zorg zal de
doorstroming minder snel gaan. De oudere blijft langer thuis wonen.
De locatiemanager vroeg mij mee te denken over de toekomst van woonzorgcentrum Rikkingahof.
Doordat er minder vraag is naar een kamer intramuraal, zal Rikkingahof een manier moeten vinden
om het centrum anders te exploiteren. Er zal meer gekeken worden naar wat de ouderen in de buurt
graag willen: thuis wonen, meer aandacht voor welzijn, veiligheid en zelfredzaamheid. Ik kwam
zodoende op het concept woonservicegebied.
Een woonservicegebied is een wijk in een stad of dorp waar de oudere mensen gebruik kunnen
maken van hulp en diensten die zij nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen. Binnen zo'n wijk
is sprake van wonen, welzijn en zorg op maat, variërend van aanpassingen aan de woning, leuke
activiteiten die ontmoeten mogelijk maken, tot 24-uurszorg. Een prettige en goede plek om te leven.
Gemeenten, corporaties, zorgorganisaties en welzijn- en bewonersorganisaties werken samen, en
blijven dat doen, om tot een goed afgestemd aanbod te komen (Aedes-Actiz, 2013).
Actiz stelt dat een kenmerk van een woonservicegebied is dat het een gewoon woongebied is waarin
de zorg beslist niet domineert. Er moeten geschikte woningen zijn, met goede voorzieningen, en een
integrale zorg- en dienstverlening georganiseerd in een multifunctioneel wijkcentrum. De
voorzieningen vanuit dit wijkcentrum ondersteunen de zelfredzaamheid van mensen met een
lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. Zo ontstaat er een prettig leefklimaat voor alle
bewoners van de wijk.
De gemeente Ooststellingwerf heeft een aantal onderwerpen laten onderzoeken. Waar onder de
leefbaarheid en veiligheid. Als toegepast gerontoloog in opleiding heb ik de opdracht gekregen om
een onderzoek te doen naar de behoefte aan welzijn van de bewoners van de wijk rondom
Rikkingahof. Mijn onderzoek is toegespitst op het onderwerp ontmoeten. Welke wensen heeft de
oudere in de wijk rondom Rikkingahof als het gaat om het ontmoeten van elkaar in het dagelijks
leven, om zodoende de sociale leefbaarheid in de wijk te kunnen vergroten?
Ik wil iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het afstudeeronderzoek hartelijk bedanken. In het
bijzonder de coreferenten Engbert van Esch en Cees Verboom, mijn opdrachtgever Truida Meijering
en mijn praktijkbegeleider Sylvia Wortel, de werkgroep docenten Jan Jukema en Franka Bakker. En
natuurlijk mijn gezin, zij hebben mij gedurende de gehele opleiding gesteund.

Willy Mellema
Oosterwolde, april 2014.
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Inleiding
In een klein dorpje op Java staat een huis op het dorpsplein. Daarin wonen acht oude
mensen. De ouderen zijn dagelijks te vinden op het plein, waar voor hen een steunbalk
rondom het plein is gemaakt, zodat zij er makkelijk langs kunnen scharrelen. (figuur
1). De oude vrouwen breien, de mannen vertellen verhalen. De maaltijden zijn elke
keer een verrassing voor hen. De mensen in het dorp koken wat extra, en brengen dit
naar de ouderen. De oude mensen slikken geen pillen en zijn gelukkig.

Figuur 1
Wonen op Java (op de foto is de steunbalk te zien)
Bovenstaand verhaal illustreert de presentatie van prof. dr. J.P.J. Slaets, hoogleraar
ouderengeneeskunde in het UMCG, tijdens het congres "Een menswaardig einde'' op 21 maart 2013.
Professor Slaets stelde tijdens dit congres dat de kwetsbare oudere in Nederland twaalf verschillende
pillen slikt, nooit buiten komt en in een verpleeghuis wegkwijnt (Slaets, 2013).
Maar sluit het concept van de ouderenzorg in het dorpje op Java wel aan bij de zorg voor de ouderen
in Nederland? Kunnen we in Nederland de verpleeghuizen gaan sluiten? Net als de
verzorgingshuizen? En bovenal, willen de ouderen in Nederland leven zoals de ouderen op Java
leven?
De ouderenzorg in Nederland is in beweging
De huidige ontwikkelingen vragen om een hernieuwde afstemming tussen zorgvraag en zorgaanbod
omdat de ouderen steeds meer zelf willen bepalen hoe zij de zorg willen ontvangen (Actiz, 2012).
Door de vergrijzing komen er meer cliënten bij, bovendien worden we steeds ouder. Ook zal de zorg
anders ingericht moeten worden wil de zorg in het huidige economische klimaat betaalbaar blijven.
Actiz ziet als oplossing dat de klant zelf bepaalt hoe en waar hij zijn budget besteedt, en alleen die
zorg daar te verlenen waar het nodig is en waar het iets toevoegt aan de kwaliteit van leven (Actiz,
2012).
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Activiteitentheorie
De visie op ouder worden is veranderd, zo stelt Frits de Lange in zijn boek Waardigheid (De Lange,
2010). Succesvol ouder worden wordt gezien als zo lang mogelijk het leven voortzetten op een
actieve manier. In de gerontologie wordt dit perspectief verwoord in de activiteitentheorie van
Robert J. Havighurst (De Lange, 2010). De overheid stuurt minder, maar stelt kaders en faciliteert.
Preventie en ondersteuning
Hulp bestaat primair uit preventie en ondersteuning bij zelfzorg of vrijwilligershulp, zodat er zo lang
mogelijk zelfstandig kan worden gewoond (De Lange, 2010).
Preventie is een belangrijk onderdeel om te zorgen dat ouderen minder afhankelijk worden van zorg
en langer thuis kunnen blijven wonen. Het richten op het welzijn van de oudere werkt preventief.
Professor Slaets stelt dat wanneer de oudere zich goed voelt, minder eenzaam is, de oudere dan
minder snel zorg nodig (Slaets, 2013). Deze stelling wordt in de literatuur vaker genoemd. Een
voorbeeld hiervan wordt gegeven in het rapport Toekomstbestendige dagactiviteiten in
groepsverband van Vilans en Movisie. Hierin wordt gesteld dat een doel van dagactiviteiten onder
andere is: het voorkomen van achteruitgang in fysieke, cognitieve en sociaal – emotionele
vaardigheden, het stabiliseren van functioneren en het voorkomen van verergering van klachten
(Movisie, 2013).
Waar wordt u gelukkig van?
In een dorp in Nederland, het Friese dorp Oosterwolde, is de vergrijzing ook aan de orde. Wat is het
antwoord van de oudere dorpelingen op de vraag die Professor Slaets vaak aan zijn oudere patiënten
stelt: “waar wordt u gelukkig van”? In Oosterwolde is geen dorpsplein, zoals in het Javaanse dorpje,
maar wel een woonzorgcentrum midden in een wijk in Oosterwolde: Rikkingahof, waar de ouder
wordende mens centraal staat.
In deze bachelorthesis zal de lezer een antwoord vinden op de vraag welke wensen de oudere in de
wijk rondom Rikkingahof heeft als het gaat om ontmoeten van elkaar in het dagelijks leven, om
zodoende de sociale leefbaarheid in de wijk te kunnen vergroten.
In hoofdstuk 1 is de aanleiding tot de onderzoeksvraag beschreven en kan de lezer het design van het
onderzoek vinden. In hoofdstuk 2 zijn de resultaten van het onderzoek weergegeven, waaronder de
resultaten uit de enquête die welzijnsorganisatie Scala en Rikkingahof hebben uitgezet. Vervolgens
zijn de resultaten van de focusgroepbijeenkomsten omschreven. In hoofdstuk 3 zijn discussie,
kritische beschouwingen en de conclusie te vinden. In hoofdstuk 4 worden toepassingen en
aanbevelingen beschreven. In hoofdstuk 5 is een plan geschreven over de verspreiding van de
resultaten. Er zullen verwijzingen in de tekst worden gedaan naar bijlagen die aan het eind van deze
scriptie zijn toegevoegd.
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1. Ontwerp van de opdracht
In dit hoofdstuk wordt de aanleiding tot de onderzoeksvraag beschreven in de context van de actuele
ontwikkelingen. Tevens wordt het design van het onderzoek beschreven.
In woonzorgcentrum Rikkingahof is het scheiden van wonen en zorg aan de orde. Het is een oud
gebouw, het bed van de bewoner staat in de kamer en de ruimte is niet meer dan 25 vierkante
meter, inclusief douche en toiletruimte. Doordat de zorgzwaartepakketten een, twee en drie niet
meer worden afgegeven ontstaat er leegstand. De vleugels met de kleine kamers zullen worden
gesloopt. Er zal over niet al te lange tijd nieuwbouw komen voor mensen met dementie. De functie
van het woonzorgcentrum met al zijn ruimten zal bijgesteld moeten worden.
Zorggroep Liante, waar Rikkingahof als locatie onder valt, wil er een dienstencentrum van
Rikkingahof maken voor de wijk rondom Rikkingahof, zodat er een woonservicegebied ontstaat. De
insteek is dat de bewoners in de wijk rondom Rikkingahof zelf de regie houden over hun leven. In het
woonservicegebied moet een diversiteit aan woonfaciliteiten en diensten te vinden zijn, die de
bewoners in staat stelt zolang mogelijk zelfstandig te wonen, hun vrije tijd in te vullen, zelf te
bepalen welke zorg ze nodig hebben. Kortom, de regie over hun eigen leven te behouden. Dit is ook
de visie van de overheid. Daarin staan zelfredzaamheid en participatie centraal en verschuift het
perspectief van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij (Actiz, 2012). Alles is er op
gericht dat de ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en zo lang mogelijk de
regie over hun leven houden (Van Rijn, 2014).
Wat wil de oudere?
Maar is bovenstaand ook wat de oudere in de wijk wil? Is er eenzaamheid in de wijk onder de
ouderen? Willen de ouderen elkaar ontmoeten? Of willen de ouderen misschien jongeren, andere
generaties ontmoeten? En wat willen de ouderen gerealiseerd hebben of misschien zelf realiseren?
Of het gebouw Rikkingahof met alle ruimten ook gebruikt zal kunnen worden door de ouderen, om
er een functioneel centrum van te maken voor de ouder wordende mens uit de wijk rondom
Rikkingahof, zal onderzocht moeten worden.
Wat is er al gerealiseerd?
Dat de keuken en het restaurant van Rikkingahof aantrekkelijk zijn voor de oudere wijkbewoners is al
bekend. Uit een eerder gehouden enquête is gebleken dat de oudere bewoners in Oosterwolde de
maaltijdservice erg waarderen. Door gebruik te maken van deze service kunnen de bewoners langer
zelfstandig blijven wonen. Ook het restaurant wordt door veel wijkbewoners gewaardeerd
(Kamphuis, 2013). De intentie is om het restaurant meer te promoten om alle wijkbewoners te
bereiken. Daarnaast scoorde veiligheid hoog. De dienst alarmering kan afgenomen worden van
Rikkingahof, er is een 24-uurs dienst.
Ontmoeten
In de context van ontmoeten omschrijven Vermunt, Spinhoven en Westendorp in het artikel Voorbij
de geraniums: vitaliteit en zelforganisatie van ouderen in de wijk in het tijdschrift Gerôn het
volgende: het vermogen om sociale cohesie te bevorderen staat centraal. Enthousiaste ouderen die
open staan voor ontmoeting en voor het stimuleren van eigen kracht bij anderen vervullen een
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cruciale rol als verbinder. Zelforganisatie en de behoefte aan ontmoeten komen uit wijkscans
duidelijk naar voren (Vermunt, Spinhoven, Westendorp, 2014).
Het onderzoek
Vanaf januari 2015 zal de transitie vanuit de AWBZ naar de WMO van de begeleiding groep
plaatsvinden. De gemeenten zullen dan streven naar een goede balans tussen professionele en
informele inzet bij de begeleiding (Movisie, 2013). Deze transitie, met het feit dat ouderen langer
zelfstandig thuis moeten en willen blijven wonen, heeft de leiding van Zorggroep Liante doen
besluiten een onderzoek te laten doen naar waar de oudere wijkbewoner behoefte aan heeft als het
gaat om welzijn, en dan specifiek als het gaat om ontmoeten.
Wat nu ervaart de oudere als welzijn, en welke wensen heeft de oudere als het gaat om ontmoeten
in het dagelijks leven, om zodoende de sociale leefbaarheid in de wijk te kunnen vergroten?

1.1.

Leefbaarheid

Leefbaarheid laat zich definiëren als: het wonen in een veilige en prettige omgeving, met de
mogelijkheid om, thuis of in de buurt, gebruik te maken van (eenvoudige) zorg-, welzijns- en
gemaksdiensten. (Ooststellingwerf, 2014). Leefbaarheid is een woord dat gebruikt wordt voor alle
zaken die gezamenlijk bepalen hoe mensen hun woon- en leefomgeving waarderen. Dat varieert van
het onderhoud aan de stoepen, de aanwezigheid van voorzieningen, het veilig voelen in de buurt, het
ervaren van overlast, tot de omgang met de mensen in de buurt. (Ooststellingwerf, 2014).
Stad of platteland
Zoals de Javaanse ouderen het ontmoeten in het dorpje anders ervaren dan ouderen in het Friese
dorp Oosterwolde, zo zullen de ouderen in een stad de leefbaarheid anders ervaren dan de oudere
op het platteland. Kan bijvoorbeeld de formule actief wonen in een vitale gemeenschap zoals die
gerealiseerd is in de Engelse stad Warrington in Oosterwolde ook geïmplementeerd worden? (Figuur
2). In Warrington staat wooncomplex Ryfields waar men de regie radicaal bij de bewoners heeft
gelegd (Ryfields Village, 2014). Het betreft naast kwetsbare ouderen ook vitale ouderen. Hun motto
is: we rule this place (Belderok, 2007).

Figuur 2.
Vitale en kwetsbare ouderen in Warrington.
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Ook in Amerika zijn voorbeelden te noemen van buurten waar ouderen de regie van het leven en
wonen voeren, zoals de Naturally occurring retirement community (NORC). In de NORC-modellen zijn
de ouderen degenen die aangeven aan de (lokale) overheid wat er nodig is en werken zij als
vrijwilligers in deze buurten (Buntin, 2012).
Sociale leefbaarheid, sociaal kapitaal
Het leven na pensionering bestaat uit meer dan nietsdoen en uitrusten. Aldus Belderok in zijn boek
Vitaal en kwetsbaar grijs (Belderok, 2007). Veel ouderen zijn nog vitaal en hebben voldoende energie
om hun tijd op een zinvolle manier te besteden met leren, werken en vormen van zorg. Daarom
kunnen vitale ouderen veel betekenen voor kwetsbare ouderen, en is het belangrijk elkaar te
ontmoeten. Ouderen vormen een sociaal kapitaal dat al investeert in mantelzorg voor eigen
familieleden en buren en kennissen. Veel sociaal kapitaal wordt echter niet aangesproken:
durfkapitaal dat erom vraagt te worden uitgedaagd. Dat maatschappelijk kapitaal van vitale ouderen
is hard nodig vanwege de gelijktijdige vergrijzing én ontgroening van Nederland (De Lange, 2010).
Het dorp Oosterwolde ligt in de gemeente Ooststellingwerf. Het aantal inwoners in deze gemeente is
(op 1 januari 2014) 25.680, waarvan er 9.871 in Oosterwolde wonen (Ooststellingwerf, 2014). Het
dorp Oosterwolde is een aantal jaren geleden opgedeeld in vier wijken. Rikkingahof ligt in het
noorden van Oosterwolde. Hier is Bewoners Overleg Oosterwolde Noord (BOON) opgericht in maart
2011, op initiatief van de gemeente, woningcorporatie Actium, welzijnsorganisatie Scala en de
politie.
Het doel van BOON is onder andere:




het bevorderen van een goed woon- en leefklimaat
het informeren van de bewoners over toekomstige plannen van de gemeente en/of
woningcorporaties
zorgen dat bewoners inspraak krijgen bij de voorbereiding, de besluitvorming en de
uitvoering van plannen die van invloed zijn op het woon– en leefklimaat.

In totaal vertegenwoordigt BOON zo’n 3400 inwoners, wonende in ongeveer 1400 huishoudens. De
wijkraad krijgt subsidie van de gemeente en ook woningcorporatie Actium en de stichting Scala
dragen financieel een steentje bij (Verboom, 2011).
Hoe denken de ouderen die wonen in de wijk rondom Rikkingahof over de leefbaarheid in het dorp
Oosterwolde? In opdracht van de gemeente Ooststellingwerf, heeft RIGO research en Advies BV een
leefbaarheidsmonitor uitgevoerd (Lemon vervolgmeting/éénmeting 2013) voor de gemeente
Ooststellingwerf in alle dorpen van de gemeente. Er zijn 3.368 schriftelijke enquêteformulieren
verzonden. In totaal hebben 1.037 bewoners de vragenlijst ingevuld geretourneerd of online
ingevuld. Dit komt neer op een procentuele respons van 31% (Ooststellingwerf, 2014).
Van alle respondenten is ruim de helft (57%) 55 jaar of ouder. Daarnaast is bijna 20% tussen de 45 en
55 en 14% tussen de 35 en 45 jaar. Slechts 11% is jonger dan 35. In verhouding
tot de werkelijke leeftijdsverdeling hebben aan dit onderzoek veel ouderen en weinig
jongeren deelgenomen. De bewoners van de gemeente Ooststellingwerf zijn gemiddeld genomen
goed te spreken over de leefbaarheid in hun dorp of wijk. Over het algemeen geldt dat ouderen hun
woonomgeving iets positiever beoordelen dan jongeren. Als totaalcijfer geven zij gemiddeld een 7,7,
waarmee de gemeente iets hoger scoort dan het landelijk gemiddelde (7,5).
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Met betrekking tot dorpshuizen en multifunctionele centra zijn twee vragen voorgelegd: er is
gevraagd naar een algemeen oordeel en naar de activiteiten die georganiseerd worden. In de wijk
Oosterwolde Noord, waar Rikkingahof staat, wordt respectievelijk een 6,5 en een 6,4 gegeven. Dit is
significant lager dan gemeentelijk gemiddelde: respectievelijk een 7,0 en een 6,8 (Cozijnsen, 2013).
Gezien deze uitslag zou het inzetten van Rikkingahof als dienstencentrum of multifunctioneel
centrum een meerwaarde kunnen zijn voor de sociale leefbaarheid van de bewoners in de wijk
rondom Rikkingahof.
Om de meerwaarde van het dienstencentrum te beoordelen zal er onderzoek gedaan worden. Een
onderzoek is nodig om te staven of, en welke wensen de oudere in de wijk rondom Rikkingahof heeft
als het gaat om ontmoeten. Hebben de ouderen bijvoorbeeld behoefte aan een huiskamer, zoals in
Amsterdam? Huiskamers waar deelnemers regelmatig initiatief tonen tot een activiteit? Of zoals in
de Odensehuizen, een inloophuis waar voor ouderen, en speciaal voor mensen met dementie, Meer
Bewegen voor Ouderen samen met de ouderen, wordt georganiseerd (Movisie, 2013).
De doelstelling van het onderzoek
De doelstelling van dit onderzoek is een beschrijving te geven van de wensen van de oudere
bewoners van de wijk rondom Rikkingahof als het gaat om ontmoeten van de ouder wordende mens
in het dagelijks leven. Als de wensen duidelijk zijn, kan zorgaanbieder Liante activiteiten inzetten bij
de oudere thuis, of in het dienstencentrum Rikkingahof. De oudere zal zich prettiger gaan voelen, zijn
welzijn als goed ervaren en zodoende zal de sociale leefbaarheid in de wijk worden vergroot. De
onderzoeksvraag is: welke wensen heeft de oudere in de wijk rondom Rikkingahof als het gaat om
ontmoeten van elkaar, in het dagelijks leven?

1.2.

design van het onderzoek

Wat is nu het design van het onderzoek, de populatie en de methode van het onderzoek alsook de
analyse?
Populatie
Het onderzoek richt zich op de oudere in de wijk rondom Rikkingahof. Hoe kan nu de oudere
omschreven worden? Welke leeftijd past hier bij? We worden steeds ouder. In het jaar 1300 was de
levensverwachting in Engeland maar 25 jaar. In 1820 was de levensverwachting in Nederland hooguit
30 jaar, in 1900 was die 44 jaar en in 2008 voor mannen 78,3 jaar en voor vrouwen 82,3 jaar. Deze
levensverwachting stijgt vermoedelijk tot 2050 nog eens met zes jaar (Walburg, 2010).
Maar wat is nu “dé oudere”? Gezien de grote verschillen tussen mensen die alleen een bepaalde
leeftijd gemeen hebben, is het eigenlijk onzinnig te spreken over “dé oudere”. Ouderen vormen geen
homogene groep. Toch is het voor beleidsvoering noodzakelijk om te veralgemeniseren (Oostelaar,
2006).
Ook in het dorp Oosterwolde is een grote groep 55 jaar en ouder (Ooststellingwerf, 2014). Deze
groep bedraagt ongeveer het derde deel van de inwoners in Oosterwolde Noord, dus de wijk rondom
Rikkingahof. Van deze inwoners zijn rond de 1200 55 jaar en ouder (Verboom, 2011). In het
onderzoek naar de wensen van de oudere rondom Rikkingahof als het gaat om ontmoeten, om
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zodoende de sociale leefbaarheid in de wijk te kunnen vergroten, zal dan ook de leeftijd vanaf 55 jaar
en ouder gehanteerd worden.
Methoden
Er zijn twee methoden gehanteerd om zoveel mogelijk data te verzamelen die zullen leiden tot het
antwoord op de onderzoeksvraag. Om een antwoord te geven op de onderzoeksvraag is er een
kwalitatief onderzoek gedaan. Voorafgaande aan het kwalitatief onderzoek is er informatie gehaald
uit een surveyonderzoek dat is uitgevoerd door welzijnsorganisatie Scala1 in samenwerking met
Rikkingahof. De schrijver van deze bachelor thesis is een samenwerking aangegaan met een
bewegingscoach en onderzoeker van Scala.
Surveyonderzoek door welzijnsorganisatie Scala
Een surveyonderzoek is een gestructureerde dataverzamelingsmethode. Dat wil zeggen dat de
vraagstelling van het onderzoek van tevoren vaststaat (Verhoeven, 2011). Eind februari 2014 is er
huis aan huis in de wijk rondom Rikkingahof een buurtonderzoek gehouden door middel van een
enquête, met als doel inzicht te krijgen of er voldoende activiteiten worden georganiseerd en er
voldoende faciliteiten beschikbaar zijn.
Het onderzoek had betrekking op bewegen, doch in het kader van het onderzoek dat in opdracht van
Rikkingahof werd gehouden, namelijk een onderzoek naar de wensen van de oudere in de wijk
rondom Rikkingahof als het gaat om ontmoeten van elkaar, werden er een aantal vragen aan de
enquête van Scala toegevoegd. Deze vragen hebben betrekking op het ontmoeten van elkaar in het
dagelijks leven.
De toegevoegde vragen zijn tot stand gekomen middels een brainstormsessie gehouden met de
bewegingscoach en onderzoeker van Scala, de activiteitencoördinator van Rikkingahof en de
onderzoeker van Rikkingahof, tevens de schrijver van deze bachelorthesis. Ook kon men zich via het
enquêteformulier opgeven wanneer men wilde meedenken over het ontmoeten van elkaar. In
bijlage 1 zijn de toegevoegde vragen te lezen.
De enquête werd in Oosterwolde Noord verspreid onder ruim honderd huishoudens. De enquête kon
anoniem ingevuld worden. Wel werd de leeftijd gevraagd en of de respondent man of vrouw is.
De antwoorden van de respondenten zijn geanalyseerd in excel. Door middel van kwantitatief
onderzoek wordt op een cijfermatige manier inzicht geboden in gegevens (Verhoeven, 2010). Er
werd selectief gecodeerd. Dat wil zeggen, na de analyse in excel werd er een subanalyse uitgevoerd.
De gegevens die betrekking hadden op beweging werden verder geanalyseerd door de onderzoeker
van Scala. De gegevens die betrekking hadden op ontmoeten werden verder geanalyseerd door de
onderzoeker van deze bachelor thesis.

1

Scala is een welzijnsorganisatie die al jaren een ruim aanbod aan activiteiten heeft, dat door vele vrijwilligers,
docenten en beroepskrachten opgezet en uitgevoerd wordt.
Scala werkt samen met plaatselijke verenigingen, bewonerscommissies, gemeente, onderwijs, sport,
bibliotheek, hulp- en dienstverlening, woningcorporaties en allerlei vrijwilligersorganisaties. Zo wordt er samen
voor gezorgd dat het in de gemeente Ooststellingwerf goed samenleven en werken is en dat iedereen mee kan
doen (www.scala-welzijn.nl).
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Kwantitatief onderzoek met focusgroep
De uitkomsten van de analyse die betrekking hadden op ontmoeten werden gebruikt voor de dataset
in de kwantitatieve analyse. Er werd gekeken naar welke antwoorden de ouderen gaven als het gaat
om het ontmoeten van elkaar. Vervolgens werd er een focusgroep samengesteld uit de
respondenten die zich hadden opgegeven om mee te denken over het ontmoeten. Deze
respondenten werden door de onderzoeker uitgenodigd om zitting te nemen in de focusgroep. Door
middel van een brief werd zorgvuldig uitgelegd hoe het traject zou verlopen en wat de deelnemers
konden verwachten.
De focusgroep boog zich vervolgens over de antwoorden uit de enquête over ontmoeten om
hierover te discussiëren, ideeën te bespreken en te kijken of deze wensen gerealiseerd kunnen
worden in bijvoorbeeld het dienstencentrum Rikkingahof.
Een focusgroeponderzoek is een kwalitatieve onderzoeksmethode en kan goed gebruikt worden bij
het verkennen bij uitbreiding van diensten (CBO, 2004). Er is gekozen voor deze methode om
zodoende de ideeën en attitudes te peilen van de ouderen in de wijk rondom Rikkingahof als het gaat
om ontmoeten van elkaar in het dagelijks leven. De participanten voerden een zorgvuldig geplande
discussie over hun ideeën, motieven, belangen en denkwijze omtrent het omschreven
aandachtsgebied (CBO, 2004).
De focusgroep
De focusgroep bestond uit zes personen. Er hadden zich zeven deelnemers opgegeven voor het
meedenken over ontmoeten, vier vrouwen en drie mannen. Eén vrouwelijke deelnemer heeft zich
afgemeld wegens ziekte. Om een dialoog voldoende op gang te laten komen is minder dan zes
personen onvoldoende. Bij meer dan tien personen bestaat de kans dat niet iedereen aan bod kan
komen (CBO, 2004).
Er waren ouderen zowel uit de aanleunwoningen rondom Rikkingahof als uit de wijk rondom
Rikkingahof die deelnamen aan de focusgroep. Ook waren de deelnemers verschillend van leeftijd en
zowel mannen als vrouwen. Er was dus voldoende variatie onder de deelnemers om verschillende
meningen naar voren te laten komen.
De focusgroep is twee keer bijeengekomen en bestond bij elke bijeenkomst uit dezelfde personen.
Een derde bijeenkomst was niet nodig, omdat tijdens de tweede bijeenkomst al herhalingen van de
eerste bijeenkomst aan de orde waren. De eerste bijeenkomsten leveren vaak het meeste op (CBO,
2004). Er is wel een derde bijeenkomst georganiseerd, echter er waren drie van de zeven deelnemers
afwezig in verband met vakantie. Deze laatste bijeenkomst heeft daarnaast geen nieuwe gegevens
opgeleverd.
Er is een topiclijst samengesteld door de onderzoeker en schrijver van deze bachelor thesis samen
met de coreferent en gespreksleider. Deze lijst is toegevoegd in bijlage 5. De lijst met
gespreksonderwerpen heeft betrekking op de uitkomst van de vragen over ontmoeten uit de
enquête van Scala, en heeft geleid tot het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Zo is er
toegewerkt naar de doelstelling van dit onderzoek: een beschrijving geven waar de oudere bewoners
van de wijk behoefte aan hebben als het gaat om ontmoeten in het dagelijkse leven en hoe de
sociale leefbaarheid in de wijk kan worden vergroot.
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De coreferent, de heer Verboom trad op als gespreksleider. De heer Verboom is voorzitter van BOON
en heeft onder andere vanuit deze functie ervaring in het leiden van gesprekken.

Voorafgaande aan de focusgroepbijeenkomsten is aan de deelnemers gevraagd of men bezwaar had
tegen het opnemen van de gesprekken op een band. Eén deelnemer had bezwaar omdat zij zich dan
niet vrij voelde zich te uiten. De deskundige secretaresse van Rikkingahof was gevraagd de notulen te
schrijven. Doordat de notulen door een deskundige uitgewerkt worden, kan iemand anders op basis
van het materiaal tot dezelfde conclusies komen (CBO, 2004). Echter, de secretaresse was niet in de
gelegenheid om aanwezig te zijn bij de bijeenkomsten. Daarom heeft de onderzoeker de notulen
gemaakt en zijn er evaluaties gehouden door de onderzoeker en de gespreksleider, om zodoende
zorgvuldigheid te betrachten. Aan de hand van de vragen uit de topiclijst zijn de notulen opgebouwd.
De notulen werden geanalyseerd door de onderzoeker en de gespreksleider van de focusgroep. De
uitkomsten werden met behulp van Word verwerkt in een verslag. Dit verslag is met behulp van
Morse en Field vanuit een stappenplan gemaakt (Boeije, 2008).
Het ordenen en structureren van de gegevens
Het ordenen en structuren van de gegevens is gedaan aan de hand van een mindmap en matrixen.
Vervolgens is er een beknopt rapport geschreven.
Er is tijdens de eerste bijeenkomst een mindmap gemaakt door de onderzoeker. Door mindmappen
wordt er structuur gebracht in het brainstormen en wordt het gesprek samengevat (De Lange,
Schuman, Montesano Montessori, 2011). Op basis van de eerste versie van de mindmap werden er
vervolggesprekken gevoerd.
Na elke bijeenkomst is er een evaluatiemoment gehouden door de gespreksleider en de
onderzoeker. Er werd gebruik gemaakt van een matrix. Het maken van een matrix helpt na te denken
over de relaties tussen categorieën. Een categorie wordt daardoor uiteengelegd in dimensies
waardoor verbanden aan het licht komen (Boeije, 2008). In de cellen worden woorden of korte
beschrijvingen gezet. In bijlage 6 zijn de matrixen toegevoegd.
Er is een beknopt, schriftelijk rapport geschreven. Dit is volgens het BASE principe gedaan (CBO,
2004). Het BASE principe betekent dat de rapportage een:





beknopte tekst bevat;
aantrekkelijk is;
structuur heeft;
eenvoudig van aard is.

Het verslag is door een tweede persoon gelezen om het te toetsen op begrijpelijkheid (CBO, 2004).
Ook is het verslag naar alle deelnemers gestuurd ter goedkeuring en met de mogelijkheid er
feedback op te geven.
Onderzoeksvoorwaarden
Er is gebruik gemaakt van triangulatie. Triangulatie leidt veelal tot grotere nauwkeurigheid en
betrouwbaarheid van het onderzoek (De Lange, et al., 2011). Een relatief zwak punt van de survey is
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dat niet goed zichtbaar wordt wat er onder de oppervlakte speelt aan motieven, diepere
samenhangen of zingeving. Een diepergravend onderzoek is dan nodig (De Lange, et al., 2011).
Daarom is er voor dit onderzoek gekozen voor een vervolgonderzoek, een focusgroep onderzoek.
Er is een risico dat er te veel consensus ontstaat in de groep waardoor sommige standpunten niet
naar voren komen, en de groepsleider het proces niet goed in de hand heeft zodat het doel niet
bereikt wordt (De Lange, et al., 2011). Daarom heeft een professional de bijeenkomsten geleid.
Er is steeds een evaluatiebijeenkomst geweest van de onderzoeker en de voorzitter van de
focusgroep, om te zorgen dat er gemeten wordt wat relevant is voor de onderzoeksvraag.
Tevens zijn er aantekeningen gemaakt in een logboek en de gegevens zijn geregistreerd. Door een
logboek bij te houden tijdens het proces van de focusgroep, kan het onderzoek herhaald worden en
wordt de betrouwbaarheid verhoogd (Verhoeven, 2011).
Zowel voor het surveyonderzoek als voor de focusgroep is in de bijgaande brief zorgvuldig uitgelegd
waar de uitkomsten van het onderzoek voor zijn. De enquête kon anoniem worden ingevuld. Wel
konden de deelnemers op het enquêteformulier aangeven of zij op de hoogte wilden blijven over de
uitslag van de enquête en de vervolgstappen. Van zowel Scala, als van Rikkingahof werd een e-mail
adres en telefoonnummer vermeld.
De onderzoeker en de voorzitter van de focusgroep hebben oog gehad voor de verschillende
belangen die in het onderzoek een rol spelen. Ook wederzijds respect, veiligheid en een open klimaat
zijn aspecten die de aandacht van de onderzoeker en de gespreksleider hadden tijdens de
bijeenkomsten. De geheimhouding werd gewaarborgd. De identiteit van de participanten werden
beschermd en anonimiteit werd toegezegd.
Er was oog voor het eigen normen- en waardenstelsel en het mogelijke effect hiervan op het
onderzoek (De Lange, et al., 2011). De onderzoeker is transparant in wat hij gaat doen en de
participanten kunnen met hun vragen terecht bij de onderzoeker.
De onderzoeker heeft de participanten geïnformeerd over het onderzoek en hen voorgelegd hoe hij
de gegevens wil gaan gebruiken. Op basis hiervan kunnen de participanten hun toestemming geven
(Boeije, 2008). Door middel van een zorgvuldig opgesteld formulier dat is ondertekend, is er
toestemming gevraagd aan de participanten voor het verzamelen en gebruiken van gegevens. De
toestemming is gevraagd in begrijpelijke taal.
Er is gezorgd voor een goede sfeer tijdens de bijeenkomsten in een prettige ruimte. Voldoende en
variatie aan drinken en eten. De uitnodigingen voor de bijeenkomsten zijn op tijd naar de
participanten gestuurd en de onderzoeker heette hen welkom bij de hoofdingang van Rikkingahof.
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2. Het resultaat van het onderzoek
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het onderzoek weergegeven. In paragraaf 2.1. zijn de
resultaten uit de enquête van welzijnsorganisatie Scala omschreven en in 2.2. wordt uitgelegd wie de
deelnemers zijn van de focusgroep. Vervolgens zijn de resultaten van de focusgroep gesprekken
omschreven in paragraaf 2.3. met citaten van de deelnemers om het geschrevene te onderbouwen.

2.1.

Resultaten uit het kwantitatief onderzoek: de enquête

De enquête die werd gehouden door welzijnsorganisatie Scala in samenwerking met Rikkingahof is
onder ruim honderd huishoudens rondom Rikkingahof verspreid. Het doel van deze enquête was om
in kaart te brengen wat de wensen zijn van de bewoners rondom Rikkingahof als het gaat om
bewegen en het ontmoeten van elkaar. Vragen zoals: “vindt u bewegen belangrijk?” en: “welke
activiteiten zou u willen doen als het gaat om bewegen?” waren in de enquête te vinden. In het
kader van ontmoeten werd onder andere de vraag gesteld: “zou u naast bewegen ook behoefte
hebben aan ontmoeten?”
In bijlage 3 zijn de uitkomsten te vinden van deze enquête. Veertig ouderen vulden de enquête in, dit
waren zeven mannen en drieëndertig vrouwen. De leeftijden van de deelnemers waren als volgt:







1 persoon was tussen de 71 en 75 jaar;
8 personen waren tussen de 76 en 80 jaar;
17 personen waren tussen de 81 en 85 jaar;
8 personen waren tussen de 86 en 90 jaar;
4 personen waren 91+;
2 personen hebben geen leeftijd ingevuld.

Uit de enquête komt naar voren dat de deelnemers bewegen belangrijk vinden voor hun gezondheid.
Vooral een wandelactiviteit en spelletjes doen worden aangegeven als bewegingsactiviteit. Een groot
deel van de deelnemers heeft geen behoefte aan ontmoeten, maar de overige deelnemers willen
elkaar graag ontmoeten, bijvoorbeeld in een eetcafé, een inloophuis of een buurthuis. De uitkomst
van de vragen aangaande ontmoeten, zijn in figuur 3 en 4 te zien.
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Figuur 3. Uitkomst van de vraag op welke manier de deelnemer van de enquête anderen zou willen
ontmoeten.
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Figuur 4. Uitkomst van de vraag welke activiteit de deelnemer graag in de wijk rondom Rikkingahof
georganiseerd zou zien. De getallen in de grafiek geven het percentage aan mensen weer dat
interesse heeft in bepaalde activiteiten.
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2.2.

Het kwalitatief onderzoek: de focusgroepbijeenkomsten

Er zijn twee bijeenkomsten gehouden, elk met een duur van anderhalf uur. De zes deelnemers waren
zowel man als vrouw, te weten drie vrouwen en drie mannen. Van de zes deelnemers wonen er drie
in een aanleunwoning, en drie deelnemers wonen in de wijk rondom Rikkingahof.
De deelnemers

Dhr. C.: zesenzestig jaar, getrouwd, woont een paar straten bij Rikkingahof vandaan, bekleedde
vroeger de functie van accountant. Dhr. heeft als hobby wandelen. Ook is hij al jaren bestuurder bij
tal van organisaties.

Dhr. G.: vierenzeventig jaar, getrouwd, woont inmiddels zeven jaar in Oosterwolde. De reden van
verhuizen van een klein dorpje naar Oosterwolde was om daar oud te worden. Ze hebben een
woning gezocht die levensloop bestendig is, bijvoorbeeld een slaapkamer beneden. Dhr. is als
werknemer werkzaam geweest in de detail – en groothandel, maar heeft ook een eigen
onderneming gehad in de standbouw. Dhr. doet nu vrijwilligerswerk, werkt als ouderenadviseur voor
de gemeente en werkt ook als vrijwilliger bij Scala.

Mw. M.: vijfentachtig jaar, geboren in Amsterdam, heeft jaren gewoond in Almere-haven. Mw.
werkte vroeger als tandarts- en doktersassistente, mw. is gescheiden, later hertrouwd en al enige
jaren weduwe. Vroeger deed zij veel vrijwilligerswerk in het kerkelijk leven. Mw. is in Oosterwolde
komen wonen omdat haar dochter hier woont.

Mw. H.: zesenzeventig jaar, geboren in Arnhem. Mw. heeft jarenlang als mantelzorger haar man en
moeder verzorgt. Mw. is nu weduwe. Heeft een dochter die in de buurt woont. Mw. werkte vroeger
in de civiele dienst in de psychiatrie. Mw. ging in 2003 met pensioen. Haar hobby’s zijn koersbal en
zwemmen, tevens zit zij sinds kort in de cliëntenraad van Rikkingahof.

Mw. J.: is geboren in Groningen, opgegroeid in Oosterwolde. Mw. heeft in Duitsland gewoond,
vrijwilligerswerk gedaan voor kinderen en in Rikkingahof. Mw. woont inmiddels veertien jaar in een
aanleunwoning van Rikkingahof. Mw. is weduwe, heeft jaren zitting gehad in de cliëntenraad van
Rikkingahof. Mw. werkte vroeger samen met haar man, onder ander als chauffeuse op een
vrachtwagen.

Dhr. R.: vierenzeventig jaar, geboren in Amsterdam, is scheikundige. Dhr. heeft in Delfzijl gewoond,
en bij Akzo gewerkt, was onder andere werkzaam in China, aandachtsgebied: milieu. Dhr. kreeg op
een gegeven moment gezondheidsproblemen, dit was de reden dat zijn vrouw een woning zocht om
oud in te worden. Een omgeving waar voldoende voorzieningen en faciliteiten waren: Oosterwolde.
Dhr. ging met de vut en woont inmiddels zestien jaar in Oosterwolde. Dhr. heeft als hobby
ouderenfitness en werkt graag met zijn handen.
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2.3.
Resultaten uit het kwalitatief onderzoek: de
focusgroepbijeenkomsten
Uit de enquête gehouden in samenwerking met welzijnsorganisatie Scala te Oosterwolde kwamen,
zoals omschreven in paragraaf 2.1, de volgende belangrijkste punten naar voren:





Ouderen willen elkaar ontmoeten;
Ouderen willen wel een eetcafé bezoeken;
Een buurthuis/inloophuis is gewild;
Ouderen vinden bewegen belangrijk voor hun gezondheid.

Ouderen willen elkaar ontmoeten
De deelnemers van de focusgroep geven aan dat het een mooie uitkomst is, dat de ouderen elkaar
graag willen ontmoeten en samen willen komen in bijvoorbeeld een eetcafé.
Uit de focusgroepbijeenkomsten komt naar voren dat de wensen zeker bijdragen aan de sociale
leefbaarheid van de ouder wordende mens wonende in de wijk rondom Rikkingahof.
Natuurlijk komt dan het punt aan de orde waar dit zou kunnen plaatsvinden. Bij elkaar thuis is vaak
niet gewenst: er is te weinig ruimte, en de bewoner is enigszins zijn vrijheid kwijt. Bij elkaar komen in
een buurt- of inloophuis en elkaar daar ontmoeten zou een mooie bijdrage zijn aan de sociale
leefbaarheid in de wijk.

“Gezelligheid is er niet, gezelligheid moet je maken”.

Waar willen de ouderen elkaar ontmoeten?
Het restaurant van Rikkingahof wordt als voorbeeld genoemd waar de ouderen elkaar kunnen
ontmoeten. De ouder wordende mens uit de wijk wil wel in een restaurant in de buurt eten. Er
worden een paar keer in de maand themamenu’s georganiseerd, een goedkope en een wat duurdere
versie. Deze avonden worden goed bezocht. Toch brengen de deelnemers van de focusgroep een
probleem naar voren: De sfeer in het restaurant verdient aandacht. De bewoners van het
hoofdgebouw vinden dat ze recht hebben op een eigen plek, en maken soms ruzie. Ook met de
nieuwkomers uit de wijk of aanleunwoningen.

“Ga je naar voren (restaurant) om te eten dan voel je je niet welkom. Men heeft er eigen plaatsen,
je wordt soms weggestuurd, dan ga je maar in de plaza zitten” (een ruimte voor het restaurant).

Ook zijn er bewoners die bijvoorbeeld met hun handen eten of de juskom leeg drinken. Dit nodigt
niet uit om in het restaurant te komen eten. Als Rikkingahof de wijk er bij wil betrekken, dan moet er
wel iets aan de situatie veranderen. Er wordt gesteld dat dit een intern probleem is, een probleem
dat dus opgelost moet worden door Rikkingahof. Wel is het een duidelijk signaal waarmee rekening
dient te worden gehouden indien dit een ontmoetingsplaats zou worden voor de wijk rondom
Rikkingahof, zo stellen de deelnemers van de focusgroep.
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Een eetcafé bezoeken
De maaltijd gebruiken in het restaurant van Rikkingahof is dus een mogelijkheid. Wel moet men dan
tussen twaalf uur en één uur eten, want alleen dan wordt de warme maaltijd geserveerd. Dit zou
Rikkingahof nog uit moet werken, vinden de deelnemers van de focusgroep. De financiële kant
verdient ook aandacht: niet iedereen kan het betalen om iedere dag het restaurant te bezoeken.

“Als ik iets niet ken, wil ik er eerst iets van weten, je stort je niet zomaar meer in het avontuur”.

Er wordt door de focusgroep gebrainstormd over een eetcafé. Wanneer Rikkingahof een ruimte met
kookfaciliteiten beschikbaar zou stellen, dan zou dit een mooie manier zijn om elkaar te ontmoeten
en wellicht samen te koken en te eten. Er zou interactie met andere organisatie gerealiseerd kunnen
worden. Met scholen, bijvoorbeeld.

“Elkaar ontmoeten is een, met elkaar eten is twee”.

Een buurthuis/inloophuis
Een ontmoetingsruimte oppimpen, opleuken, is aantrekkelijk. BOON heeft de inloopavonden in
Rikkingahof georganiseerd, om de interactie tussen de bewoners van de wijk en het zorgcentrum te
stimuleren, vertelt een deelnemer. Steeds vaker vinden de activiteiten van BOON plaats in of vanuit
het wooncentrum.
Wanneer er vanuit Rikkingahof kenbaar gemaakt wordt dat er mogelijkheden zijn voor het
beschikbaar stellen van ruimten en andere faciliteiten, dan zien de deelnemers van de focusgroep
zeker mogelijkheden om een buurthuis of inloophuis te organiseren.

“Vroeger werd er zwangerschapsgym gegeven in een zaaltje in Rikkingahof, dat is mooi, zo haal je
andere generaties binnen”.

Er wordt door de deelnemers aangegeven dat er verschil zit tussen in de wijk wonen en in een
aanleunwoning bij Rikkingahof. De ouderen in de aanleunwoning kunnen makkelijk naar de
activiteiten gaan die er in het hoofdgebouw worden georganiseerd. De bewoners uit de wijk moeten
zelf regelen hoe ze daar moeten komen, indien zij al op de hoogte zijn van activiteiten in het
woonzorgcentrum.
Het wonen van de ouderen bij elkaar in bijvoorbeeld de wintertuin, een aanleunwoning op het
terrein van Rikkingahof, betekent niet direct dat je gelukkiger bent. Je kunt misschien makkelijker
even bij leeftijdsgenoten aanwippen, maar de ouderen die er wonen hebben veelal lichamelijke of
geestelijke problemen. Je wordt er elke dag mee geconfronteerd, zo vertelt een deelnemer van de
focusgroep.
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Het ontmoeten van vitale en kwetsbare ouderen
Als het aan de deelnemers van de focusgroep ligt, dan zou het geen probleem moeten zijn dat vitale
en kwetsbare ouderen elkaar ontmoeten. Ook nu wordt dit al gedaan. Bijvoorbeeld als een vrijwillige
vitale oudere een oudere mede-inwoner van de gemeente bezoekt. Wel ontbreekt het soms aan
handvatten hoe de kwetsbare oudere te ondersteunen.
Ook baart het de focusgroep zorgen dat de gemeente lang niet alle kwetsbare ouderen en
overbelaste mantelzorgers in kaart heeft gebracht. De deelnemers vinden het belangrijk om hun
medewijkbewoners te ondersteunen bij het elkaar ontmoeten, maar weten vaak niet waar zij wonen.
Wanneer bekend is in de wijk dat er een leuk buurthuis in bijvoorbeeld Rikkingahof is, waar de
wijkbewoner zo naar toe kan gaan, dan zou men elkaar daar kunnen ontmoeten.
Het buurthuis of inloophuis moet wel door Rikkingahof gepromoot worden, zodat de wijkbewoners
hiervan op de hoogte zijn. Ook de activiteiten die in Rikkingahof worden georganiseerd zouden beter
bekend moeten zijn bij de bewoners in de wijk, vinden de deelnemers van de focusgroep.
De themamenuavonden staan wel op de kabelkrant van Rikkingahof, op de prikborden in de
wintertuinen, en ook in het gratis huis-aan-huisblad De Grijpvogel. Deze krant wordt goed gelezen,
aldus de deelnemers. Het is de vraag of dit voldoende is.
Ouderen vinden bewegen belangrijk voor hun gezondheid
Door (ouderen)fitness te gaan doen zullen de ouderen in de aanleunwoningen en uit de wijk zich
fitter gaan voelen. De deelnemers van de focusgroep zijn het daar over eens. Het is echter niet voor
iedereen weggelegd, wanneer je blessures hebt lukt dit niet. Ouderengym of wandelen of fietsen is
dan nog een mogelijkheid.
Bewegen vinden de deelnemers van de focusgroep belangrijk. Zowel voor de gezondheid als ook om
te participeren in een groep. Er wordt gesproken over ouderenfitness. De deelnemers van de
focusgroep vinden dat de oudere door het lid zijn van bijvoorbeeld een fitnessgroep in een
sportschool twee doelen nastreeft: het versterken van de cohesie en het fitter worden/blijven.

“De groep krijgt persoonlijke begeleiding, de oefeningen zijn specifiek gericht op cardiofitness. De
groep bestaat meestal uit veertien personen. De jongste deelnemer is al boven de zestig, de oudste
deelnemer is tweeënnegentig. De groepsleden zijn belangrijk voor elkaar. Als er iemand ziek is, gaat
er een kaartje naar toe. Het is gezellig in de groep. Na het trainen gaan we samen koffiedrinken”.

Er is in Rikkingahof een fitnessruimte. Echter, zeer beperkt en gericht op de bewoners van
intramuraal/het hoofdgebouw, gezien de apparaten. Dit zou uitgebreid kunnen worden, vinden de
deelnemers van de focusgroep. Bij fitness doe je oefeningen waardoor je je geestelijk en lichamelijk
fit voelt. Wandelen, is ook een mooie manier om elkaar te ontmoeten en aan bewegen te doen.
Eenzaamheid
Eén van de thema’s die vaak naar voren kwam in de focusgroep bijeenkomsten en die te maken
heeft met ontmoeten, is eenzaamheid. De deelnemers van de focusgroep stellen dat het juist goed is
om elkaar te ontmoeten. Eenzaamheid kan daardoor teruggedrongen worden. Uit de focusgroep

20

komt naar voren dat eenzaamheid moeilijk helemaal op te lossen is, bijvoorbeeld door het aanbieden
van activiteiten. Je hebt dan even iets leuks, maar daarna ben je weer alleen.
“Iemand is eenzaam als hij zijn gedachten niet kan vullen”.

In gesprek gaan met een eenzaam persoon is belangrijk. In sommige situaties kan een huisarts iets
betekenen door het doorverwijzen van een patiënt. Wanneer men ergens naar toe kan gaan, zoals
een inloophuis om even te praten, andere mensen te ontmoeten, dan zou dat kunnen helpen minder
eenzaam te zijn, wordt gesteld door een deelnemer.
Er is ook eenzaamheid in de wintertuin. De bewoners zien alleen elkaar, dus alleen maar ouderen.
Verschil van leeftijd zou daar leven in de brouwerij brengen. De bewoners zouden andere generaties
willen ontmoeten, weet een deelnemer.
Ook is er eenzaamheid in de wijk. Vitale ouderen inzetten zou een mooi streven zijn. Bijvoorbeeld als
vrijwillige gastvrouw- of man in het buurthuis/inloophuis in Rikkingahof. Volgens de deelnemers van
de focusgroep geeft het voldoening om te helpen.

“Wanneer de eenzaamheid minder is, is het welbevinden beter, en is er minder snel zorg nodig”.

Negatief beeld
Wanneer Rikkingahof ingezet zal worden om aan de wensen van de oudere als het gaat om
ontmoeten van elkaar te voldoen, dan zal er iets gedaan moeten worden aan het imago van
Rikkingahof, zo vinden de deelnemers van de focusgroep. Veel mensen in Rikkingahof kennen elkaar
van vroeger en komen uit Oosterwolde. Voor buitenstaanders is het moeilijk om aansluiting te
vinden, terwijl je eigen kringetje steeds kleiner wordt. Het zou fijn zijn wanneer er mensen uit de wijk
naar Rikkingahof komen.
Maar het lijkt alsof er een negatief beeld is van Rikkingahof. Met name van het intramurale
hoofdgebouw. Je hoort zinnen als: “Ga je naar Rikkingahof?” “Laat je je opsluiten?” “In Rikkingahof
ga je dood.” Buitenstaanders weten blijkbaar niet dat je ook gewoon in een aanleunwoning,
zelfstandig kunt wonen op het terrein van Rikkingahof. Er is een onduidelijk beeld van Rikkingahof.
Heel vroeger was er een wachtlijst voor het hoofdgebouw en er woonden mensen die nog weinig
zorg nodig hadden, weet een deelnemer. De bewoners gingen op stap, deden veel activiteiten. Dit is
in de loop der jaren erg veranderd. De bezoeken aan een schouwburg voor het bijwonen van
concerten etc. wordt gemist.

“Het idee van ouder zijn en worden moeten we accepteren, ik voel me niet oud”.

Computer en domotica
De deelnemers van de focusgroep zijn unaniem van mening dat het langer zelfstandig wonen een
wens is van menig oudere, misschien wel van alle ouderen in de wijk rondom Rikkingahof. Hoe
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ontmoet je verder nog elkaar, andere mensen? De deelnemers ervaren dat vooral de oudere
ouderen, zo rond de tachtig, nog weinig gebruik maken van een computer om zo bij te blijven en
anderen via de sociale media te ontmoeten. De deelnemers van deze focusgroep bezitten allemaal
een computer. Seniorweb is een mooie voorziening. De nieuwkomers in de aanleunwoningen zijn in
het bezit van een computer. De bewoners in het hoofdgebouw daarentegen, hebben meer
problemen met de gezondheid, hebben minder vaardigheden en geen computer.
Domotica zal belangrijk worden in de toekomst. Omdat domotica in trek is, wordt het steeds
goedkoper aangeboden, bijvoorbeeld bij bouwmarkten. Een alarmeringsysteem is een goed
hulpmiddel om langer zelfstandig te blijven wonen.
Een deelnemer haakte hierop in door te stellen dat het wel bijzonder is dat de bewoners die op het
terrein van Rikkingahof wonen, kunnen kiezen welke zorgaanbieder ze willen hebben. Immers, de
alarmering zit in de appartementen, waarvoor de bewoners huur betalen. De medewerkers van
Rikkingahof (zorgthuis) komen hiervoor. Vervolgens heeft de bewoner een andere zorgaanbieder
voor persoonlijke zorg. Soms hebben de bewoners voor huishoudelijke zorg ook nog een andere
zorgaanbieder. Dit betekent drie zorgaanbieders die bij een cliënt komen. Men weet van elkaars
werkwijze helemaal niets. Dit is niet wenselijk, ook voor de medewerkers van de zorg van
Rikkingahof niet. Zij komen op een alarmering af, een calamiteit/eerste hulp dus, terwijl ze de cliënt
niet kennen. Echter, de cliënt is hierin degene die beslist, ook al is het niet in alle situaties positief. De
zorgaanbieders mogen geen afspraken maken met elkaar.

“We zouden met zijn allen toch wijzer moeten zijn, en dit niet tolereren”.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg
Er wordt door de deelnemers van de focusgroep al vrijwilligerswerk gedaan. Bijvoorbeeld huisbezoek
afleggen bij ouderen voor de gemeente. Of zitting hebben in de cliëntenraad. Ook wordt of werd
mantelzorg gegeven door sommige deelnemers. De deelnemers van de focusgroep zouden allen wel
iets willen betekenen als het gaat om het ontmoeten van elkaar. Bijvoorbeeld in een buurthuis of
inloophuis. In een buurthuis zou ook ondersteuning en ontmoeting gerealiseerd kunnen worden voor
de mantelzorgers in de wijk rondom Rikkingahof.
De gemeente Ooststellingwerf en mantelzorg
Er wordt gesteld dat er in de gemeente Ooststellingwerf nog lang niet in kaart gebracht is welke
mantelzorgers er zijn, laat staan dat de gemeente weet of er overbelasting bij mantelzorgers is. De
gemeente mag, in het kader van privacy, niet weten wie het zijn en de mantelzorgers melden zichzelf
ook niet. Op de dag van de mantelzorg werd er een leuke activiteit aangeboden aan alle
mantelzorgers in de gemeente. Er kwamen dertig mensen op af, zo weet een deelnemer van de
focusgroep, terwijl de sociale verzekeringsbank 750 mensen uit de gemeente een
mantelzorgcompliment heeft overgemaakt (een bedrag van 200 euro). Er is niet genoeg bekendheid,
zo wordt geopperd. Mantelzorg leeft niet. Ook bij de verschillende organisaties niet. Zoals bij
Humanitas of bij zorgaanbieders. Men ziet de noodzaak wellicht niet in van het in kaart brengen van
de mantelzorgers. Sommige mantelzorgers zien zichzelf niet zo. Anderen schamen zich voor hun
thuissituatie en willen dit binnenshuis houden. Een enkeling weet niet wat de benaming mantelzorg
betekend.
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Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorg en vrijwilligerszorg is ook ingezet in de gemeente
Ooststellingwerf. Ook Mezzo heeft de mantelzorgers in de gemeente niet in kaart kunnen brengen.

Ergens gaat er iets mis, wikkelt de gemeente zaken te snel af? Als we het niet signaleren dan
gebeurt er niets.

De gemeente gaat volgend jaar bekijken bij de zestigjarigen in de gemeente of hun woning
levensloopbestendig is en bij eventuele aanpassingen ondersteuning bieden zodat de ouderen zolang
mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
Dementie en de samenleving
Een belangrijk onderwerp dat in de bijeenkomsten aan de orde kwam: hoe kunnen we als
samenleving mensen met dementie en hun naasten ondersteunen? Daar moet naar gekeken
worden, want ook zij hebben behoefte aan ontmoeten. Zowel de mens met dementie als de partner.
Tevens stellen de deelnemers aandacht voor preventie aan de orde. Hoe kun je dementie langer
uitstellen? Bijvoorbeeld door te puzzelen, en je geheugen in beweging te houden.
De wijk?
Een resultaat uit het onderzoek is dat de wijk rondom Rikkingahof niet eenduidig is. Er zijn vier
verschillende componenten te herkennen:






De aanleunappartementen rondom het woonzorgcentrum, waar de bewoners gemiddeld
oudere ouderen zijn. Allen boven de 70, velen rond de 85 jaar;
Een aantal straten naast Rikkingahof, waar sociaal kwetsbare mensen wonen, waar de
criminaliteit hoger is dan elders in het dorp;
Aan de andere kant van Rikkingahof bevindt zich een klein wijkje, een tiental straten, waar
een gemêleerde bevolking woont. Zowel huur- als koopwoningen, op kleine percelen. Zowel
jongeren, gezinnen met kinderen als ouderen;
Tot slot, aan de rand in het noorden van het dorp, voornamelijk koopwoningen op grotere
percelen waar veel jonge ouderen wonen.
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3. Discussie, kritische beschouwingen en conclusies
In dit onderzoek zijn de wensen van de ouderen die in de wijk rondom Rikkingahof wonen als het
gaat om ontmoeten van elkaar geïnventariseerd en bediscussieerd. Dit onderzoek is gedaan om aan
te geven welke mogelijkheden er zijn voor de oudere aangaande het ontmoeten van elkaar in het
dagelijks leven.
In dit hoofdstuk zal het onderzoek inhoudelijk en methodisch kritisch worden beschouwd in de
discussie en zal de conclusie op basis van resultaten worden beschreven.

3.1.

Discussie

Welke wensen heeft de ouder wordende mens in de wijk rondom Rikkingahof als het gaat om het
ontmoeten van elkaar, in het dagelijks leven? Is deze vraag beantwoord vanuit het perspectief van de
gebruikte methode?
Betrouwbaarheid
Bij dit onderzoek zijn de opvattingen en ideeën gebruikt van de oudere uit de wijk rondom
Rikkingahof om de onderzoeksvraag te beantwoorden. De uitkomsten uit een eerder gehouden
enquête zijn gebruikt om te discussiëren. Je zou kunnen stellen dat dit de betrouwbaarheid
beïnvloedt omdat de uitkomsten van de enquête van andere personen zijn. Echter, dit komt niet uit
de resultaten naar voren. De deelnemers van de focusgroep waren vaak eensgezind als het ging om
uitspraken of conclusies. De uitkomsten van de vooraf gehouden enquête gaf de deelnemers van de
focusgroep een leidraad om over te discussiëren.
Er is een logboek bijgehouden door de onderzoeker met daarin zowel inhoudelijke als procesmatige
informatie. Daardoor kan het onderzoek herhaald worden. Eén deelnemer had bezwaar tegen het
opnemen van de gesprekken. Dit is dan ook niet gedaan. De onderzoeker heeft vervolgens een
professionele notulist gevraagd bij de bijeenkomsten aanwezig te zijn. Dit ging op het laatste
moment niet door. De onderzoeker heeft daarom zelf de bijeenkomsten uitgeschreven. Tevens vond
er een evaluatiemoment plaats na elke bijeenkomst tussen de gespreksleider en de onderzoeker.
Validiteit
De deelnemers hebben na de bijeenkomsten de mogelijkheid gehad om te reageren op de
uitgeschreven resultaten. De gestelde vragen gaven aanleiding te discussiëren en zodoende te
komen tot het beantwoorden van de vraag. De deelnemers van de focusgroep waren allen op de
hoogte van de materie zoals domotica, mantelzorg en leefbaarheid. Het feit dat in de vooraf
gehouden enquête de nadruk lag op bewegen, doet niets af aan de uitkomsten van het onderzoek
over ontmoeten. De deelnemers van de focusgroep wisten allen dat bewegen voor ouderen
belangrijk is. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat bewegen belangrijk is voor ouderen
om gezond te blijven (Binnekade, et al., 2012). Samen bewegen is daarnaast een manier van elkaar
ontmoeten.
Doordat er vooraf een enquête is gehouden, werd de discussie al binnen de kaders van deze
uitkomsten gehouden. De focusgroep is drie keer bijeen geweest. Echter, de derde bijenkomst is niet
meegenomen in het onderzoek. Drie van de zes deelnemers waren de laatste bijeenkomst afwezig in
verband met vakantie. Maar bij de tweede bijeenkomst was er al een bepaalde mate van saturatie

24

bereikt. In de derde bijeenkomst kwamen alleen maar herhalingen aan de orde en werd afgesloten
met een gezellig samenzijn.
Objectiviteit
Door het bijhouden van een logboek, het uitschrijven van de bijeenkomsten, en het laten meelezen
door de deelnemers van de focusgroep is getracht het onderzoek zo objectief mogelijk te houden.
Ook de evaluaties met de gespreksleider hebben geholpen de objectiviteit zo groot mogelijk te
houden.
Is de onderzoeker wellicht sturend geweest betreffende de resultaten omdat zij als werknemer aan
Rikkingahof verbonden is? Deze vraag kan met “nee” beantwoord worden, aangezien zij niet de
gespreksleider was. Tevens heeft de onderzoeker steeds evaluatiemomenten gehouden met de
gespreksleider en heeft de gespreksleider meegelezen bij het analyseren en beschrijven van de
resultaten.
Kanttekening
De doelstelling van het onderzoek, de wensen van de oudere in de wijk rondom Rikkingahof als het
gaat om elkaar ontmoeten duidelijk krijgen, is behaald. Wel zal hier een kanttekening geplaatst
moeten worden. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de wijk rondom Rikkingahof geen saamhorig
geheel is. Behalve de aanleunwoningen en flats op het terrein van Rikkingahof zijn er verderop in de
wijk een aantal straten waar men problemen ervaart als het gaat om de sociale contacten. Tevens
zijn er regelmatig problemen als het gaat om drugs en andere criminaliteit. Aan de andere kant van
Rikkingahof zijn een aantal straten waar een mengeling is van huur- en koopwoningen, maar waar de
sociale cohesie niet optimaal is. Vervolgens ligt aan de rand van het dorp de laatste buurt: veel
koopwoningen en ruime percelen. De sociale cohesie is hier sterker. Een boeiende uitkomst van dit
onderzoek, het is een uitdaging om saamhorigheid te creëren in deze gehele wijk.
Vanuit een kritische blik zou je kunnen zeggen de resultaten die uit dit onderzoek komen en de
daarop gegeven aanbevelingen, zoals het inzetten van een buurthuis en het ontwikkelen van een
woonservicegebied, moeilijk in te zetten zijn wanneer de sociale cohesie in de wijk niet optimaal is.
Het betekent dat er een goede samenwerking moet zijn tussen Rikkingahof, BOON, Scala en de
gemeente met de bewoners van de wijk.

3.2.
Kritische beschouwing van de resultaten in het licht van de
ontwikkelingen in de ouderenzorg in Nederland
Professor De Kam stelt dat de meeste burgers tot het einde van hun leven op zichzelf willen blijven
wonen, omdat zij gehecht zijn aan de eigen woning en hun sociale netwerk. Soms speelt ook de
negatieve beeldvorming van de kwaliteit van het verzorgings- of verpleeghuis en de kosten daarvan
een rol. De overheid beperkt tegenwoordig de toegang tot deze voorzieningen (De Kam, 2013).
Zoals in hoofdstuk 1 ook al vermeld werd, vragen de huidige ontwikkelingen om een hernieuwde
afstemming tussen zorgvraag en zorgaanbod omdat de ouderen steeds meer zelf willen bepalen hoe
zij de zorg willen ontvangen. Door de vergrijzing komen er meer cliënten bij, bovendien worden we
steeds ouder. Ook zal de zorg anders ingericht moeten worden, wil de zorg in het huidige
economische klimaat betaalbaar blijven. Actiz ziet als oplossing dat de klant zelf bepaalt hoe en waar
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hij zijn budget besteedt en alleen die zorg daar te verlenen waar het nodig is en waar het iets
toevoegt aan de kwaliteit van leven (Actiz, 2012).
Vanuit dit oogpunt zou je kunnen zeggen dat de resultaten uit dit onderzoek goed aansluiten op de
wensen van de oudere in Nederland. Ook de oudere in de wijk rondom Rikkingahof wil graag zolang
mogelijk thuis blijven wonen en wil het wonen in een verzorgings- of verpleeghuis zolang mogelijk
uitstellen. De wensen die uit de resultaten van dit onderzoek naar voren komen, zoals het
ontmoeten van vitale met kwetsbare ouderen, bevorderen de zelfredzaamheid van de oudere en
dragen bij aan de gemeenschapszin (Aedes-Actiz, 2013).
In een onderzoek van VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) samen met de verzekeraars komt
naar voren dat bewoners in een woonservicegebied langer actief kunnen zijn in de maatschappij, wat
leidt tot een hogere kwaliteit van leven, minder eenzaamheid en een sterkere sociale cohesie. Ook
leven bewoners gelukkig en dus gezonder, wat leidt tot een dalende vraag naar zorg. Deze doelen
leiden kort samengevat tot een tweetal beoogde maatschappelijke effecten:



Een hogere kwaliteit van leven en een lager beroep op dure zorg;
Een grotere doelmatigheid van de georganiseerde zorg doordat voorzieningen beter op
elkaar worden afgestemd.

Dat zijn potentiële effecten waar zowel cliënten als de financiers van de gezondheidszorg van kunnen
profiteren (VNG, 2011). Door de resultaten die uit dit onderzoek komen in te zetten, zoals elkaar
ontmoeten in een buurthuis, het realiseren van ontmoeten tussen vitale en kwetsbare ouderen en
samen aan bewegen doen, kan bovenstaand gerealiseerd worden. Deze wensen kunnen in de vorm
van een woonservicegebied in gemeenten in Nederland ingezet worden.

3.3.
Kritische beschouwing van de resultaten in het licht van de
doelgroep ouderen in Nederland
Kwetsbaarheid
Ruim een kwart van de 65-plussers is kwetsbaar door ernstige gezondheidsproblemen. Het aantal
kwetsbare ouderen zal tussen 2010 en 2030 naar verwachting toenemen met ruim 300.000, van
bijna 700.000 naar meer dan een miljoen. Dit is overigens lager dan op grond van de demografische
voorspellingen verwacht mag worden, met name door toenemend opleidingsniveau. De meesten van
de 700.000 van dit moment, ruim 550.000, wonen zelfstandig. Kwetsbare ouderen hebben een viertot vijfmaal grotere kans op opname in een verzorgings- of verpleeghuis en een twee- tot driemaal
grotere kans op overlijden binnen drie jaar in vergelijking met de groep niet-kwetsbare ouderen (Van
Campen, 2011).
Kwetsbaarheid bij ouderen is een proces van het opeenstapelen van lichamelijke, psychische en/of
sociale tekorten in het functioneren, dat de kans vergroot op ernstige gezondheidsproblemen.
Kwetsbare ouderen zijn vaker hoogbejaard, vrouw of alleenstaand en ze komen vaker uit lagere
sociaaleconomische klassen. Doorslaggevend voor hun kwetsbaarheid is echter het hebben van meer
dan één aandoening (multimorbiditeit) en het hebben van functiebeperkingen in bewegen,
zelfverzorging en het doen van het huishouden (Van Campen, 2011).
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Vitaal
De visie op ouder worden is veranderd, zo stelt Frits de Lange in zijn boek Waardigheid (De Lange,
2010). Succesvol ouder worden wordt gezien als zo lang mogelijk het leven voortzetten op een
actieve manier. In de gerontologie wordt dit perspectief verwoord in de activiteitentheorie van
Robert J. Havighurst (De Lange, 2010). Maar wat als de oudere dementie krijgt, wanneer de oudere
mantelzorg moet verlenen aan de partner met dementie? In heel Nederland lijden ruim 250.000
mensen aan dementie. De komende 15 jaar verdubbelt dit aantal. De meeste mensen met dementie,
70 procent, wonen thuis (Alzheimer Nederland, 2013).
Uit de resultaten van dit onderzoek komt naar voren dat er zeker eenzaamheid is onder de ouder
wordende mens. Kunnen deze ouderen het leven voortzetten op een actieve manier? De overheid
stuurt minder, maar stelt kaders en faciliteert, aldus Havighurst. Zorgaanbieders willen ook
faciliteren. Vooral het ontmoeten van vitale senioren en kwetsbare ouderen zal het zolang mogelijk
voortzetten van het op een actieve manier leven van de oudere mogelijk maken. De resultaten uit dit
onderzoek laten zien dat het belangrijk is het ontmoeten van elkaar, van vitale en kwetsbare
ouderen, ontmoeten van verschillende generaties belangrijk is voor de ouderen in Nederland om
kwetsbaarheid uit te stellen en langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Ook de manier van
ontmoeten is belangrijk, zoals samen bewegen, en de plaats van ontmoeten, zoals een gezellig
buurthuis of inloophuis.

3.4.
Kritische beschouwing van de resultaten in het licht van de
internationale toegepaste gerontologie
Ouderen op Java
Terugkomend op de ouderen op Java waar deze bachelor thesis mee begon: Is het mogelijk om een
eenduidig concept in te zetten voor zowel de ouderen op Java als voor de ouderen in de wijk rondom
Rikkingahof? Het concept van de ouderenzorg in het dorpje op Java zal niet aansluiten bij de zorg
voor de ouderen in Nederland. Er is een groot verschil als het gaat om klimaat en cultuur.
Toch kunnen we leren van elkaars cultuur. De ouderen op Java doen mee in de maatschappij, zij zijn
duidelijk in beeld. Medisch antropoloog Anne-Mei The zei in haar inaugurale rede, bij aanvaarding
van haar bijzondere leerstoel langdurige zorg en dementie aan de UvA: ‘Stop dementie niet weg”
(The, 2014).
De mensen met dementie deel laten uitmaken van de samenleving, dat is het enige zinvolle
antwoord op de dementie-epidemie. “Want een remedie komt er voorlopig niet”, aldus The.
Er is maar weinig aandacht voor wat de dementerende mens eigenlijk nodig heeft. Volgens The is dat
voor vol worden aangezien en betekenisvol zijn. De gezonde mensen moeten dan wel leren hun
angst voor aftakeling en lijden te overwinnen en leren omgaan met demente medemensen. Het zou
goed zijn om jongeren al vroeg met ouderen en kwetsbaarheid in aanraking te brengen (The, 2014).
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Bovenstaand geeft aan dat de reuslaten uit dit onderzoek invloed kunnen hebben op wat The hier
naar voren brengt. Het ontmoeten van elkaar, vitale en kwetsbare ouderen, generaties die elkaar
ontmoeten en mantelzorgers die elkaar ontmoeten. Op Java wordt dit ontmoeten al gerealiseerd.
Naturally occurring retirement community (NORC)
De NORC-modellen die in Amerika ontwikkeld zijn, lijken meer kans van slagen te hebben in
Nederland. Buurten waar ouderen de regie van het leven en wonen voeren. In de NORC-modellen
zijn de ouderen degenen die aangeven aan de (lokale) overheid wat er nodig is en die werken als
vrijwilligers in deze buurten (Buntin, 2012).
Odensehuizen
Maar vooral het Deense concept Odensehuizen wordt in Nederland steeds meer gebruikt. De
Odensehuizen danken hun naam aan de Deense stad Odense, waar in 2001 het initiatief voor het
eerste huis ontstond. Een Odensehuis is een informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met
dementie, hun familie- en vriendenkring. Een indicatie is niet nodig: iedereen is welkom (Odensehuis,
2014).

3.5.

Conclusies

Ouderen willen en moeten langer zelfstandig thuis blijven wonen. Welzijn speelt hierbij een
belangrijke rol. Elkaar ontmoeten heeft een positieve invloed op het welzijn van de ouderen. Wat zijn
nu de wensen van de oudere in de wijk rondom Rikkingahof als het gaat om elkaar ontmoeten? Op
basis van de resultaten zijn de volgende conclusies vast te stellen:
Ouderen willen elkaar ontmoeten







De ouder wordende mens wonende in de wijk rondom Rikkingahof heeft zeker wensen als
het gaat om het ontmoeten van elkaar in het dagelijks leven;
De ouderen zouden willen dat de eenzaamheid onder ouderen verminderd werd. Want er is
eenzaamheid onder de ouderen, zowel in de wijk als ook in de aanleunwoningen rondom
Rikkingahof. Door het ontmoeten van elkaar vermindert de eenzaamheid;
Vitale en kwetsbare ouderen willen elkaar ontmoeten, zodat de kwetsbare oudere
ondersteund wordt door de vitale oudere. De vitale oudere ervaart hierdoor voldoening;
De oudere mensen met dementie behoeven aandacht. Ook voor hen is ontmoeten een
belangrijke activiteit;
Behalve elkaar ontmoeten willen de ouderen ook graag andere generaties ontmoeten.

Ouderen vinden bewegen belangrijk voor hun gezondheid



Aandacht voor (meer) bewegen, ouderen vinden dat bewegen goed is voor hun gezondheid;
Samen bewegen, ouderen vinden samen bewegen een mooie activiteit.
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De plaats van ontmoeten: een buurthuis/inloophuis is gewild






Ontmoeten in Rikkingahof. Het is mogelijk om ontmoeten te laten plaatsvinden in
Rikkingahof. Echter, er moeten dan wel een aantal hobbels worden genomen. Bijvoorbeeld
de sfeer in het restaurant en de negatieve uitstraling van Rikkingahof (naam);
Het ondersteunen van mantelzorg en vrijwilligers. Ouderen zien mantelzorg en
vrijwilligerswerk als toekomstperspectief, ook in het kader van elkaar ontmoeten. Enige hulp
kunnen ze hierbij wel gebruiken om het een en ander te realiseren. Bijvoorbeeld ontmoeten
in een buurt- of inloophuis;
De gemeente zou beter moeten faciliteren, als het gaat om het welzijn-gevoel van de
ouderen, daarin speelt eenzaamheid en ontmoeten ook een rol.

De ouderen willen wel activiteiten ondernemen in het kader van ontmoeten zoals een eetcafé
bezoeken




Samen activiteiten ondernemen, zoals samen koken en samen eten;
Meer weten over domotica. Domotica speelt al een rol bij ouderen om langer zelfstandig te
blijven wonen. Naast de gewone zorg zien ook de ouderen hier toekomst in;
Aandacht voor ontmoeten via social media. Ontmoeten via social media is ook in opkomst bij
de ouderen, vooral met familie.
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4. Toepassingen en aanbevelingen
In dit hoofdstuk zijn de toepassingen en aanbevelingen te lezen. De onderzoeksresultaten kunnen
toegepast worden door zowel de opdrachtgever Rikkingahof, als door de gemeente Ooststellingwerf,
BOON en Scala, en zeker ook door de doelgroep.
Zoals blijkt uit de resultaten van dit onderzoek zijn de wensen van de oudere in de wijk rondom
Rikkingahof als het gaat om ontmoeten van elkaar, in grote lijnen:







Niet alleen elkaar, maar ook andere generaties willen ontmoeten;
Mensen met dementie en mantelzorgers ondersteunen door een ontmoetingsplek te
creëren;
Bewegen, dit is belangrijk voor de gezondheid en een mooie manier om elkaar te ontmoeten;
Via social media elkaar ontmoeten;
Het toepassen van domotica, hierdoor blijft men langer zelfstandig wonen;
Ondersteunen van de kwetsbare oudere door de vitale oudere.

4.1.

Aanbevelingen voor de opdrachtgever Rikkingahof

Voor Rikkingahof zijn de aanbeveling gericht op de mogelijkheden die zij kan bieden om het
ontmoeten te realiseren. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de ouderen de wensen, zoals
een buurthuis of inloophuis, een eetcafé en andere activiteiten wel in Rikkingahof gerealiseerd willen
zien. Tevens is het een aanbeveling om samen met andere organisaties vrijwilligers in te zetten. De
volgende aanbevelingen maken het voor de ouderen uit de wijk rondom Rikkingahof mogelijk elkaar
te ontmoeten.
Buurthuis of inloophuis
Een ruimte ter beschikking stellen om een buurthuis of inloophuis van te maken. Deze zou elke dag
van de week open moeten zijn. Er zullen activiteiten plaatsvinden gericht op de behoefte en de
wensen van de ouderen uit de wijk. Zoals:




Een kookclub, samen koken en samen eten;
Een koffieochtend voor mensen met dementie en hun mantelzorgers;
Verschillende soorten hobby’s.

Belangrijk is om er een team van vrijwilligers op te zetten die dit kunnen ondersteunen. Ook vitale
ouderen uit de buurt. De vrijwilligerswerving zal gedaan worden in samenwerking met BOON, Scala,
en de gemeente. Een professional zal ter ondersteuning op de achtergrond aanwezig zijn. Ook
kunnen jongeren ingezet worden. Dit in het kader van het ontmoeten van andere generaties. Zowel
vanuit de maatschappelijke stages die jongeren moeten doen, als uit andere projecten kunnen mooie
ontmoetingen ontstaan.
De wintertuin
De wintertuin, een aanleunflat naast het hoofdgebouw, met glazen ruimte, grote planten en een
vijver is een prachtig ambiance voor bijvoorbeeld een café als ontmoetingsgelegenheid (figuur 5).
Een mooi optreden van bijvoorbeeld een strijkorkestje is aantrekkelijk voor de ouderen uit de wijk.
Ook de kleine wintertuin kan ingezet worden voor activiteiten. Door samen te werken met BOON,
Scala en de gemeente zal dit gerealiseerd kunnen worden.
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Figuur 5 de wintertuin met vijver
Het restaurant
Het restaurant verdient een metamorfose. Er zullen veranderingen moeten worden ingezet als het
gaat om de gastvrijheid. Wellicht een uitbreiding wanneer Rikkingahof zich meer wil richten op
klanten uit het dorp. Een grotere zaal zou een optie kunnen zijn, die meer in vakken ingedeeld kan
worden, waardoor gasten zowel aan een grote tafel kunnen eten als ook apart wanneer zij dit
wensen. Tevens is de gastvrijheid van de bediening van belang. Wanneer er bewoners van het
hoofgebouw gebruik maken van het restaurant, dan is het van belang dat de bediening getraind is
om met deze doelgroep om te gaan. Velen van de bewoners hebben een vorm van dementie.
Ook een aanbeveling is om meer gericht te zijn op de jonge ouderen. Volgens een
marketingresearchbureau stonden babyboomers in de VS garant voor 23 miljard restaurantbezoeken
in 2012 en gaven ze in die periode per persoon meer geld uit in restaurants dan jongere
leeftijdsgroepen. (National Restaurant Association, 2014). Enkele tips van National Restaurant
Association om de jonge ouderen op hun gemak te laten voelen zijn in bijlage 7 te lezen.
Informatie- en kennispunt
Het informatie- en kennispunt kan beter in beeld gebracht worden. Het is nu gevestigd in de
wintertuin, maar zal meer in het zicht moeten komen. Ook beter bereikbaar voor de oudere uit de
wijk rondom Rikkingahof, bijvoorbeeld naast het op te zetten buurthuis of inloophuis. In het
informatie- en kennispunt is niet alleen informatie te krijgen over welzijn, wonen en zorg, maar ook
over bijvoorbeeld domotica. In het informatie- en kennispunt is een toegepast gerontoloog aanwezig
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die ook in het toekomstige buurthuis of inloophuis ondersteuning kan bieden aan de vrijwilligers bij
alles wat te maken heeft met gerontologie.
Gastheer of gastvrouw
Ook een aanbeveling voor Rikkingahof is om vrijwilligers te werven die gastvrouw of gastheer willen
zijn in Rikkingahof. Een gastheer of gastvrouw die de mensen welkom heet, zowel in het restaurant
als in het buurthuis of inloophuis als ook in de fitnessruimte.
Fitnessruimte in Rikkingahof
Zoals uit de resultaten van dit onderzoek naar voren komt, vinden ouderen bewegen belangrijk voor
hun gezondheid, maar ook om op die manier elkaar te ontmoeten. Er is in Rikkingahof een
fitnessruimte aanwezig, echter, deze wordt alleen maar gebruikt voor bewoners van het
hoofdgebouw en een fysiotherapeut. Er staan enkel een paar toestellen, waaronder een loopbrug
om weer te kunnen leren lopen. De ouderen in de wijk rondom Rikkingahof wensen een grote
ruimte, met professionele toestellen zoals in een sportschool en ook een ruimte om te ontspannen
en om iets te drinken. Een aanbeveling is om de huidige fitnessgelegenheid voor de bewoners van
het hoofdgebouw te laten gebruiken voor bijvoorbeeld revalidatie. Daarnaast is het aan te bevelen
om een ruimte te creëren met sporttoestellen gericht op het fitter worden en blijven. Deze ruimte
kan naast het buurthuis of inloophuis gerealiseerd worden, zodat daar een kopje koffie of iets anders
gedronken kan worden.

4.2.

Aanbevelingen voor BOON en Scala

Woonservicegebied
Een woonservicegebied ontwikkelen. Hierin de samenwerking zoeken met de gemeente, de
woningbouwvereniging en zorgaanbieder Rikkingahof. Uit onderzoek blijkt dat ouderen in
woonservicegebieden langer op zichzelf wonen dan in vergelijkbare woonmilieus. Het wonen in
woonservicegebieden draagt positief bij aan het welbevinden van ouderen, omdat zij beter kunnen
omgaan met gezondheidsproblemen. Ze functioneren er beter omdat ze er aandacht krijgen van
elkaar en gekend worden door professionals en hun sociale omgeving (De Kam, 2013). De oudere
wijkbewoner heeft echter ondersteuning nodig in het bezoeken van activiteiten en voorzieningen.
Zoals in de resultaten naar voren kwam: “Als ik iets niet ken, wil ik er eerst iets van weten, je stort je
niet zomaar meer in het avontuur.” Wat ook uit de resultaten kwam en waar aandacht aan besteed
moet worden: Rikkingahof heeft last van zijn naam. Oubollig en: “daar ga je pas naar toe als je oud
bent”. BOON kan een rol spelen om deze negatieve beeldvorming te veranderen door bijvoorbeeld
op een positieve manier de activiteiten te promoten in de nieuwsbrief van BOON.
Bewegen
De oudere ondersteunen in het bewegen. Uit de resultaten van dit onderzoek komt naar voren dat
ouderen bewegen belangrijk vinden. Professor Scherder stelt in één van zijn onderzoeken:
Lichamelijke activiteit kan de achteruitgang van de kwaliteit van leven van ouderen vertragen.
Beweeginterventies moeten dan ook meer dan nu gezien worden als een preventieve maatregel ter
verbetering van de kwaliteit van leven (Binnekade, Eggermont, Scherder, 2012).
Bewegingsactiviteiten kunnen heel goed gerealiseerd worden in een van de wintertuinen.
Bijvoorbeeld hometrainers plaatsen bij de vijver. Wanneer een bewegingscoach van Scala
ondersteuning biedt bij het opzetten van de activiteit, dan kunnen vrijwilligers, bijvoorbeeld vitale
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ouderen, dit uitvoeren. BOON kan tevens het wandelproject dat al gestart is vanuit Rikkingahof,
promoten bij de bewoners van de wijk.
Vrijwilligers
Het werven van vrijwilligers uit de wijk rondom Rikkingahof voor het runnen van het buurthuis of
inloophuis en de activiteiten die daar gerealiseerd zullen worden. Hierin is het belangrijk om met de
doelgroep in gesprek te gaan. Vanuit hun behoefte kunnen de projecten ontstaan. Gedacht kan
worden aan een kookclub, samen koken en eten. Deze activiteit kwam ook uit het onderzoek naar
voren.

4.3.

Aanbevelingen aan de gemeente Ooststellingwerf

Behalve het samenwerken met BOON, Scala en Rikkingahof bij het ontwikkelen van een
woonservicegebied zal de gemeente samen met de woningbouwcorporaties ook aandacht moeten
schenken aan de woningen in de wijk. Zoals in de resultaten naar voren kwam gaat de gemeente
Ooststellingwerf in kaart brengen of de woningen van de 60- plussers in de gemeente
levensloopbestendig zijn en bij eventuele aanpassingen ondersteuning bieden zodat de ouderen zo
lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
Uit de resultaten kwam naar voren dat ouderen belangstelling tonen voor kangoeroewoningen.
Een kangoeroewoning is een combinatie van twee zelfstandige woningen met een eigen voordeur,
maar deze zijn wel verbonden door een trap of tussendeur. Er is meestal sprake van een grotere
hoofdwoning met een kleinere bijwoning (vaak een omgebouwde schuur of garage).
Kinderen kunnen op deze manier gemakkelijk zorg dragen voor hun ouders, omdat ze dicht bij
degene willen wonen waarvoor ze zorgen. Er is een herstructurering van het Nederlandse zorgstelsel
gaande.
Tot 2020 gaan ongeveer 800 verzorgingshuizen binnen de Nederlandse ouderenzorg
noodgedwongen verdwijnen door de meest recente bezuinigingsplannen van het kabinetsbeleid. Er
staan al veel bedden en kamers in Nederlandse verzorgingshuizen leeg. Inmiddels hebben landelijke
overheid en gemeenten in Nederland het nieuwe fenomeen van mantelzorg, familiezorg, (zorg van
kinderen voor hun ouders) ook ontdekt en voor dit nieuwe woonzorgmodel voor senioren een nieuw
beleid ontwikkeld.
Er dienen nieuwe woonzorgmodellen voor senioren ontwikkeld te worden als alternatief voor “het
gat in de zorgmarkt”, dat verzorgingshuizen straks achter gaan laten. Belangrijk is dat de gemeente
bereid is tot maatwerk (Mezzo, 2009). Kangoeroewoningen bevorderen het ontmoeten van de
oudere met andere generaties, zoals de kleinkinderen.
Behalve ondersteuning bieden als het gaat om wonen, komt ook uit het onderzoek naar voren dat
ouderen het belangrijk vinden dat de mantelzorgers ondersteund worden. Het is dan ook een
aanbeveling voor de gemeente om hier meer aandacht aan te schenken. De gemeente heeft, zoals in
de negen prestatievelden van de Wmo te lezen is, de plicht om bewoners te ondersteunen.
 Prestatieveld 1: Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen,
wijken en buurten;
 Prestatieveld 3: Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning;
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Prestatieveld 4: Het ondersteunen van mantelzorgers, daaronder begrepen steun bij het
vinden van adequate oplossingen indien zij hun taken tijdelijk niet kunnen waarnemen,
alsmede het ondersteunen van vrijwilligers;
Prestatieveld 5: Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van
het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch
probleem en van mensen met een psychosociaal probleem;
Prestatieveld 6: Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een
chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve
van het behouden en het bevorderen van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan
het maatschappelijke verkeer.

Dementie en bewegen
De gemeente kan tevens BOON en Scala financieel ondersteunen als het gaat om bewegen. Zoals al
eerder in dit onderzoek gesteld werd, is bewegen een preventieve manier om dementie uit te stellen
of te vertragen.
Aandacht voor mensen met dementie en hun naasten is een belangrijke taak. Ook hierin zal
samenwerking gezocht moeten worden om deze taak goed te volbrengen. BOON heeft een sociale
functie in de wijk en kan op die manier ondersteunen. Rikkingahof heeft een toegepast gerontoloog
in dienst die tevens kan ondersteunen. Ook vrijwilligers van bijvoorbeeld Tafeltje Dekje kunnen hierin
een bijdrage leveren. Zij kunnen signaleren wanneer er iets niet pluis is. Belangrijk hierin is wel dat
deze vrijwilligers ondersteuning krijgen van een professional.
Het dagcentrum
Een aanbeveling voor de gemeente is ook om het dagcentrum na 2015 te behouden. Vanaf 2015 zal
de transitie plaatsvinden van de functie begeleiding vanuit de AWBZ naar de Wmo. Ouderen voor
wie de dagopvang wegvalt, dreigen te vereenzamen en participeren veel minder. Dat vergroot ook
het risico op een depressie. En het leidt tot tragische situaties van ouderen die alsmaar thuiszitten en
niemand meer zien. Het begrip kwetsbaar is voor meerder interpretaties vatbaar. Je bent ook
kwetsbaar als er geen mensen in je omgeving zijn die oog voor je hebben (Klink, 2010).

4.4.

Aanbevelingen voor de doelgroep

Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid
Er zijn verschillende projecten gestart in Nederland die als onderwerp “vitaliteit ontmoet
kwetsbaarheid” hebben. Onder andere de Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman, met steun van het
ministerie van VWS hebben in april 2013 een project gestart. Dit project loopt tot april 2015, en er is
al ervaring opgedaan als het gaat om de werving van vitale en kwetsbare ouderen en het tot stand
brengen van ontmoetingen. Tot nu toe gaat dit succesvol en zijn er projecten zoals
vervoersvoorzieningen opgestart (RCOAK, 2014).
Naturally occurring retirement community (NORC)
Zoals al in hoofdstuk 1 werd aangegeven, ook in Amerika zijn voorbeelden te noemen van buurten
waar ouderen de regie van het leven en wonen voeren. In de NORC-modellen zijn de ouderen
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degenen die aangeven aan de (lokale) overheid wat er nodig is en werken zij als vrijwilligers in deze
buurten (Buntin, 2012).
BOON kan helpen dit te ondersteunen. Rikkingahof kan professionals bieden ter ondersteuning. De
gemeente kan financiële ondersteuning bieden.
Marktplaats
In de ontvangstruimte van Rikkingahof kan een groot bord gehangen worden, waarop mensen een
boodschap kunnen achterlaten. De gastvrouw of gastheer kan dit coördineren en wegwijzer zijn. Een
soort “Marktplaats" van vraag en aanbod. Elkaar leren kennen en steun of hulp bieden.
De ouderen kunnen activiteiten opzetten in de ruimten in Rikkingahof, bijvoorbeeld:










Een koffieochtend organiseren voor en door mensen met dementie en hun mantelzorgers in
het buurthuis/inloophuis;
Een kookclub, samen koken, eventueel met ondersteuning van de kok van Rikkingahof. De
kok kan workshops geven;
Beweeggroep, die start vanuit het buurthuis/inloophuis. Samen wandelen of naar de
fitnessruimte, afsluitend met samenzijn in het buurthuis/inloophuis;
De ouderen kunnen samen met Rikkingahof, BOON en Scala markten, zoals een hobbymarkt,
organiseren in de wintertuinen. Dit kan zowel in de zomer als in de winter, de wintertuinen
zijn namelijk overdekt;
Een denksportcentrum oprichten;
De ouderen kunnen zelf als vrijwilliger in Rikkingahof aan het werk. Bijvoorbeeld als
gastvrouw of gastheer. Ook kunnen zij Rikkingahof helpen het restaurant klantvriendelijker
te maken;
Er is genoeg ruimte op het terrein van Rikkingahof om bijvoorbeeld moestuinen of
verhoogde tuinen te creëren, waar zowel de vitale als de kwetsbare oudere, actief kan zijn.

Eigen Kracht-conferentie
Levensfaseproblematiek en ziekte kunnen ervoor zorgen dat mensen de regie over hun eigen leven
langzaam kwijtraken. Eigen Kracht-conferenties kunnen in dat geval erg werkzaam zijn. Het doel is
om het sociale netwerk te versterken en in te zetten bij problemen. Bij het kennis- en informatiepunt
in de wintertuin bij Rikkingahof is een brochure te verkrijgen over de Eigen Kracht-conferentie. In
deze brochure zijn geanonimiseerde portretten opgenomen van ouderen die via een Eigen Krachtconferentie waardig en naar eigen inzicht hun oude dag kunnen beleven. De toegepast gerontoloog,
werkzaam bij Rikkingahof, kan ondersteuning bieden.
PR
Voor alle groepen die in dit hoofdstuk genoemd worden is de volgende aanbeveling van toepassing.
Zoek de publiciteit. In kranten, folders, nieuwsbrieven, etc. Een speciale reclamecampagne kan
opgestart worden. Er kan een open dag georganiseerd worden. Er kunnen posters gemaakt worden
en er kan geflyerd worden. En natuurlijk regelmatig de regionale kranten halen met nieuws.
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5. Plan verspreiding van de resultaten
In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de betekenis van het antwoord op de onderzoeksvraag
voor de betrokkenen.
Wat betekenen nu de resultaten en de aanbevelingen uit dit onderzoek voor Rikkingahof, de
gemeente Ooststellingwerf, BOON, Scala en de doelgroep? En hoe zijn de resultaten uit dit
onderzoek realiseerbaar?
Samenwerking
De samenwerking tussen deze groepen is van cruciaal belang om de aanbevelingen uit de resultaten
van het onderzoek te kunnen realiseren. Wanneer dit niet van de grond komt, dan zal dit plan niet
lukken. Alle organisaties hebben namelijk hun eigen expertise die ingezet moet worden.
Rikkingahof heeft ruimten om in te zetten. Een mooie locatie midden in de wijk. Ook heeft
Rikkingahof professionals die nodig zijn om de aanbevelingen te kunnen ondersteunen en te
begeleiden. Tevens zijn er al voorzieningen, zoals het restaurant, de keuken en een fitnessruimte die,
enigszins bijgesteld, ingezet kunnen worden om het ontmoeten van de ouderen in de wijk te
realiseren.
BOON en Scala hebben al contacten in de wijk. Zij kunnen helpen als het gaat om contacten leggen,
vrijwilligers werven en kwetsbare ouderen opsporen. Kortom, een belangrijke taak.
De gemeente kan, behalve de prestatievelden 1, 3, 4, en 5 uitvoeren, ook financiële middelen
inzetten. Tevens heeft zij de mogelijkheid om haar partner, de zorgverzekeraar, bij het plan te
betrekken. Immers, ook de zorgverzekeraar heeft baat bij de gevolgen van dit plan. Wanneer de
ouderen elkaar ontmoeten, zich goed voelen, zal er minder snel zorg nodig zijn.
Ook zal er specifiek gekeken moeten worden naar de verschillen in de wijk bij het inzetten van de
aanbevelingen. Zoals in hoofdstuk twee omschreven is, de wijk rondom Rikkingahof is niet eenduidig.
Wat betekent dit onderzoek voor de ouderen in de wijk rondom Rikkingahof?
De bewoners in de wijk rondom Rikkingahof willen de regie over hun leven zelf houden. In het
woonservicegebied moet een diversiteit aan woonfaciliteiten en diensten te vinden zijn, die de
bewoners in staat stelt zolang mogelijk zelfstandig te wonen, hun vrije tijd in te vullen, zelf te
bepalen welke ondersteuning ze nodig hebben en als het even kan dit zelf te organiseren, eventueel
met hulp van de vitale oudere die als vrijwilliger in de wijk aanwezig is. Dit is ook de visie van de
overheid, daarom is het belangrijk dat de gemeente ondersteuning biedt. Bijvoorbeeld door
voorzieningen aan te bieden, het behouden van het dagcentrum. Zorg thuis van Rikkingahof kan
enige zorg bieden en bijvoorbeeld veiligheid door het aanbieden van het alarmeringssysteem.
Wanneer het wonen in de wijk niet meer zal lukken, bijvoorbeeld omdat de woning niet optimaal
aangepast kan worden, dan is het wonen op het terrein van Rikkingahof nog een optie. Zodoende
blijft de oudere toch in dezelfde omgeving wonen waar hij een sociaal netwerk heeft opgebouwd.
De eigen kracht van mensen
De ouderen uit de wijk, ook de ouderen die op het terrein van Rikkingahof zelfstandig wonen,
kunnen de activiteiten met ondersteuning van BOON en Scala zelf organiseren. Rikkingahof kan een
professional ter ondersteuning inzetten.
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Het informatie- en kennispunt zal dicht bij het restaurant en buurthuis/inloophuis staan, zodat de
oudere die vragen heeft over welzijn, wonen, zorg maar ook over bijvoorbeeld domotica, hier direct
antwoord op krijgt. Ook kan de toegepast gerontoloog de vitale en de kwetsbare oudere bijstaan bij
het ontwikkelen van nieuwe ideeën.
Het nieuwe denken
Voor Rikkingahof betekent het bovenstaand een omslag, ook in het denken. Van het zorgen voor de
oudere naar het ondersteunen van de oudere. Het betekent ook ruimte geven aan de vitale oudere
om de kwetsbare oudere te ondersteunen. Nu nog worden de ruimtes in Rikkingahof door
medewerkers van Rikkingahof beheerd. Straks zal de oudere hier een belangrijke rol krijgen. Dit
betekent dat de leiding van Rikkingahof zal moeten beginnen met veranderen, om zodoende de
medewerkers mee te nemen in de veranderingen.
Odensehuizen
Terugkomend op een onderwerp dat in het eerste en derde hoofdstuk van deze bachelorthesis werd
aangehaald: De Odensehuizen. Zij danken hun naam aan de Deense stad Odense, waar in 2001 het
initiatief voor het eerste huis ontstond. Dit huis is een informatie- en ontmoetingscentrum voor
mensen met dementie en hun familie- en vriendenkring. Dit concept kan ook in de wijk rondom
Rikkingahof ingezet worden, in- of nabij het buurthuis die als aanbeveling voor Rikkingahof genoemd
is.
De betrokkenen bij het Odensehuis zijn wars van reguliere zorgstructuren. Want in de zorg draait het
vaak om ziekten, niet om talenten of kwaliteit van leven. Terwijl het Odensehuis de kwaliteit van
leven centraal stelt. De initiatiefnemers stellen dat als mensen in een patiëntenrol komen, het vaak
heel snel gaat. Daarom moet dat moment zo lang mogelijk worden uitgesteld en moeten we kijken
naar mogelijkheden om mensen in hun kracht te zetten. Een inloophuis als Odensehuis, biedt zo’n
mogelijkheid, er is structuur van het samen lunchen en koffie drinken. Een vaste plek in de wijk. De
betuttelende structuur die veel reguliere dagbesteding kenmerkt, ontbreekt. Mensen bepalen zelf
wat ze willen doen. Van muziek maken tot wandelen of hersengym (Zorgvisie, 2014).
Wanneer er op het terrein van Rikkingahof eenzelfde inloophuis als een Odensehuis zou zijn, waar
geen trajecten aangeboden worden maar mensen zelf kiezen om even binnen te lopen, zullen deze
mensen sneller in beeld komen dan bij de reguliere zorg. De mensen worden niet in formele
trajecten gedwongen. Zo blijven de mensen langer zelfredzaam.
Het Odensehuis wordt gefinancierd door zorgverzekeraar Achmea en uit fondsen, giften en eigen
bijdragen van de participanten en uit het activiteitenbudget van de gemeente.
Wat ook uit de resultaten van dit onderzoek kwam, wordt ook in de Odensehuizen gesteld: Er rust
nog altijd een taboe op dementie en mensen proberen het zo lang mogelijk te verdoezelen. Er wordt
veel aan lotgenotencontact gedaan. Mensen blijven vaak komen als hun partner uiteindelijk te ziek is
geworden om nog mee te doen aan activiteiten. Maar de drempel om de eerste stap te zetten is nog
altijd heel hoog, zowel voor mensen met dementie als hun naasten (Zorgvisie, 2014).
Scholing
Wanneer de aanbevelingen uit deze thesis uitgevoerd worden, zullen vooral de vrijwilligers en
mantelzorgers die straks bijvoorbeeld gaan werken in het buurthuis, behoefte hebben aan meer
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deskundigheid en handvatten. Vooral als het gaat om dementie. Zoals we eerder in deze
bachelorthesis kunnen lezen, lijden in Nederland ruim 250.000 mensen aan dementie. De komende
15 jaar verdubbelt dit aantal. De meeste mensen met dementie, 70 procent, wonen thuis (Alzheimer
Nederland, 2013). Dus niet alleen de medewerkers van de thuiszorg en woonzorgcentra hebben
scholing, training en informatie nodig, maar ook vrijwilligers en mantelzorgers.
Communicatie
Een belangrijk middel om de aanbevelingen van deze thesis in te zetten, is communicatie. Er zullen
mensen moeten zijn die de kar trekken, de aanbevelingen op gang zetten. Door dit onderzoek zijn er
contacten ontstaan tussen de toegepast gerontoloog i.o., de voorzitter van BOON, en de wethouder
van de gemeente. Tevens was er al een mooie samenwerking tussen de toegepast gerontoloog i.o.
en een bewegingscoach van Scala. Allen hebben goede contacten met de doelgroep. Hier zal een
vervolg op komen, om zodoende het plan als een olievlek door de organisaties en de wijk te laten
vloeien. Een voorbeeld hiervan is het organiseren van een hobbymarkt op het terrein van Rikkingahof
op burendag in september.
Burendag
In september organiseert BOON een burendag op het terrein van Rikkingahof. Zowel de
voorzitter/coreferent als de schrijver van deze bachelorthesis zitten in de werkgroep, en ook Scala
heeft zitting in de werkgroep. Het zal een mooie dag worden met tal van activiteiten voor en door
ouderen. Een daarvan - het openen van de burendag - zal de presentatie van de bachelorthesis zijn,
waarbij ook de beide coreferenten zullen spreken. Een mooi begin van de uitvoering van het plan.

38

Samenvatting
De ouderenzorg in Nederland is in beweging. De overgang van verzorgingsstaat naar
participatiemaatschappij vraagt om een hernieuwde afstemming tussen zorgvraag en zorgaanbod,
ook omdat ouderen steeds meer zelf willen bepalen hoe zij de zorg willen ontvangen. In deze thesis
wordt gekeken naar de situatie van de ouderen die in de aanleunwoningen en de wijk rondom
Rikkingahof wonen.
In het hoofdgebouw van woonzorgcentrum Rikkingahof is leegstand. Doordat er minder vraag is naar
een kamer intramuraal, zal Rikkingahof een manier moeten vinden om het centrum anders te
exploiteren. Er zal meer gekeken moeten worden naar wat de ouderen zelf graag willen. Dit heeft de
leiding van Rikkingahof, onderdeel van Zorggroep Liante, doen besluiten een onderzoek te laten
doen naar de behoefte van de oudere wijkbewoner behoefte als het gaat om welzijn, en dan
specifiek wat betreft ontmoeten.
Het onderzoek
De doelstelling van het onderzoek is een beschrijving te geven van de wensen van de oudere
bewoners van de wijk rondom Rikkingahof als het gaat om ontmoeten van ouderen. Als de wensen
duidelijk zijn, kan zorgaanbieder Liante activiteiten inzetten, ofwel bij de oudere thuis, of in het
dienstencentrum Rikkingahof. De onderzoeksvraag is: welke wensen heeft de oudere in de wijk
rondom Rikkingahof als het gaat om elkaar ontmoeten in het dagelijks leven?
Om deze vraag te beantwoorden zijn twee onderzoeksmethoden gebruikt om zoveel mogelijk data te
verzamelen. Eerst is er een vragenlijstonderzoek gedaan door een samenwerking tussen
welzijnsorganisatie Scala en wooncentrum Rikkingahof. Daarnaast is in de vorm van
focusgroepbijeenkomsten kwalitatief onderzoek verricht. Om de doelgroep beter te kunnen bereiken
is de schrijver van deze bachelorthesis een samenwerking aangegaan met een bewegingscoach en
onderzoeker van Scala en met de voorzitter van Bewoners Overleg Oosterwolde Noord (BOON).
Uit beide onderzoeken bleek dat ouderen elkaar willen ontmoeten in het restaurant van Rikkingahof
of in een buurt- of inloophuis. Ouderen willen een eetcafé bezoeken. Ook een ruimte met
kookfaciliteiten in Rikkingahof zou een mooi middel zijn om samen te koken en te eten. Daarnaast
willen ouderen graag andere generaties ontmoeten. Ook bewegen vinden ze belangrijk, zowel voor
de gezondheid als om te participeren in een groep.
In de focusgroep kwam verder nog naar voren dat vitale ouderen kwetsbare ouderen willen
ondersteunen. De vitale oudere ervaart hierdoor voldoening. Voor oudere mensen met dementie,
maar ook voor hun partner, is ontmoeten een belangrijke activiteit. Tevens komt uit het onderzoek
naar voren dat er eenzaamheid is onder de ouderen die wonen rondom Rikkingahof, belangrijk is dat
door het ontmoeten van elkaar de eenzaamheid vermindert.
Bij ontmoetingsactiviteiten zijn vrijwilligers en mantelzorgers nodig. De deelnemers van de
focusgroep willen daarin wel iets betekenen. Ouderen zien mantelzorg en vrijwilligerswerk als
toekomstperspectief. Enige hulp kunnen ze hierbij wel gebruiken. De gemeente zou beter moeten
faciliteren, als het gaat om het welzijn van de ouderen.
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Het is mogelijk om ontmoeten te laten plaatsvinden in Rikkingahof. Er moet dan wel iets gedaan
worden aan de sfeer in het restaurant en aan de negatieve uitstraling van de naam Rikkingahof.
Domotica en sociale contacten via de computer worden belangrijk in de toekomst. Ontmoeten via
sociale media is in opkomst bij de ouderen. Domotica speelt al een rol bij ouderen om langer
zelfstandig te blijven wonen. Die rol zal in de toekomst groter worden.
Aanbevelingen voor Rikkingahof
De wintertuin, in een aanleunflat naast het hoofdgebouw, is een prachtige locatie voor een café als
ontmoetingsgelegenheid en andere activiteiten.
Het restaurant verdient een metamorfose en de gastvrijheid moet verbeterd worden. Een andere
manier om van Rikkingahof een ontmoetingscentrum te maken is naar het voorbeeld van de Deense
Odensehuizen. Een Odensehuis is een informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met
dementie, hun familie en hun vriendenkring. Wanneer er op het terrein van Rikkingahof een
vergelijkbaar huis zou zijn, waar geen trajecten aangeboden worden maar mensen zelf kiezen om
even binnen te lopen, zullen deze mensen sneller in beeld komen dan bij de reguliere zorg. De
mensen worden niet in formele trajecten gedwongen. Zo blijven de mensen langer zelfredzaam.
Het informatie- en kennispunt kan beter in beeld gebracht worden. Beter bereikbaar voor ook de
oudere uit de wijk rondom Rikkingahof.
De ouderen in de wijk rondom Rikkingahof wensen een grote fitnessruimte, met professionele
toestellen zoals in een sportschool. Rikkingahof kan de ouderen ondersteunen in het bewegen.
In de ontvangstruimte van Rikkingahof kan een groot bord gehangen worden waarop mensen een
boodschap kunnen achterlaten. Een soort Marktplaats van vraag en aanbod: elkaar leren kennen en
steun of hulp bieden.
Rikkingahof dient vrijwilligers te werven die gastvrouw of gastheer willen zijn in het restaurant, het
buurthuis of inloophuis en in de fitnessruimte. Dit kunnen vitale ouderen zijn.
Andere aanbevelingen
De aanbevelingen voor BOON en Scala zijn vooral gericht op het ontwikkelen van een
woonservicegebied. Hierin kunnen zij de samenwerking zoeken met de gemeente, de
woningbouwvereniging en zorgaanbieder Rikkingahof. De bewoners in de wijk rondom Rikkingahof
willen de regie over hun leven zelf houden. In het woonservicegebied moet een diversiteit aan
woonfaciliteiten en diensten te vinden zijn, die de bewoners in staat stelt zolang mogelijk zelfstandig
te wonen, hun vrije tijd in te vullen en zelf te bepalen welke ondersteuning ze nodig hebben. Als het
even kan zullen de ouderen dit zelf organiseren, eventueel met hulp van de vitale oudere die als
vrijwilliger in de wijk aanwezig is. Dit is ook de visie van de overheid, daarom is het belangrijk dat de
gemeente ondersteuning biedt. Bijvoorbeeld door voorzieningen aan te bieden, zoals het behouden
van het dagcentrum. Zorg thuis van Rikkingahof kan zorg en bijvoorbeeld veiligheid bieden door het
aanbieden van een alarmeringssysteem, en van tijdelijke opname bij ziekte.
Voor de gemeente is het een aanbeveling om samen met de woningbouwcorporaties aandacht te
schenken aan de woningen in de wijk. Zij kunnen er voor zorgen dat de oudere zo lang mogelijk
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zelfstandig kan wonen. Het is ook belangrijk om de mantelzorgers te ondersteunen. De gemeente
heeft deze plicht, zoals in de negen prestatievelden van de WMO te lezen is.
De gemeente kan tevens BOON en Scala financieel ondersteunen als het gaat om bewegen. Bewegen
is een manier om dementie uit te stellen of te vertragen. Ook om in het algemeen vitaler te blijven.
Om de participatie van ouderen te verbeteren en eenzaamheid tegen te gaan moet de gemeente het
dagcentrum in Rikkingahof na 2015 te behouden. Vanaf 2015 zal de transitie plaatsvinden van de
functie begeleiding vanuit de AWBZ naar de WMO. Aandacht voor mensen met dementie en hun
naasten is een belangrijke taak. Ook hierin zal samenwerking gezocht moeten worden om deze taak
goed te volbrengen. BOON heeft een sociale functie in de wijk en kan op die manier ondersteunen.
Rikkingahof heeft een toegepast gerontoloog in dienst die tevens kan ondersteunen.
Aanbevelingen voor de doelgroep
Er zijn verschillende projecten gestart in Nederland die als onderwerp “vitaliteit ontmoet
kwetsbaarheid” hebben. Deze projecten kunnen ook voor de ouderen die wonen in de wijk rondom
Rikkingahof als voorbeeld dienen. Net als internationale modellen, zoals Naturally occurring
retirement community (NORC). In de Amerikaanse NORC-modellen zijn de ouderen degenen die
aangeven aan de lokale overheid wat er nodig is en werken zij als vrijwilligers in buurten. BOON kan
helpen dit te ondersteunen. Rikkingahof kan professionals bieden ter ondersteuning. De gemeente
kan financiële ondersteuning bieden. Een andere aanbeveling voor de doelgroep is de eigen kracht in
te zetten. Levensfaseproblematiek en ziekte kunnen er voor zorgen dat mensen de regie over hun
eigen leven langzaam kwijtraken. Eigen Kracht-conferenties kunnen in dat geval goed werkzaam zijn.
Het doel is om het sociale netwerk te versterken en in te zetten bij problemen. De ouderen uit de
wijk, ook de ouderen die op het terrein van Rikkingahof zelfstandig wonen, kunnen de activiteiten
met ondersteuning van BOON en Scala zelf organiseren. De toegepast gerontoloog van Rikkingahof
kan ondersteuning bieden.
Realisatie van de aanbevelingen
De samenwerking tussen Rikkingahof, de gemeente Ooststellingwerf, BOON, Scala en de ouderen is
van cruciaal belang om de aanbevelingen te kunnen realiseren. BOON en Scala hebben al contacten
in de wijk. Zij kunnen samenwerken als het gaat om contacten leggen, vrijwilligers werven, en
kwetsbare ouderen opsporen.
Behalve financiële middelen inzetten, heeft de gemeente de mogelijkheid om haar partner, de
zorgverzekeraar, bij de samenwerking te betrekken. Immers, ook de zorgverzekeraar heeft baat bij
de gevolgen. Wanneer de ouderen elkaar ontmoeten en zich goed voelen, zal er minder snel zorg
nodig zijn.
Voor Rikkingahof betekenen de aanbevelingen een omslag, ook in het denken: van het zorgen voor
de oudere naar het ondersteunen van de oudere. Het betekent ook ruimte geven aan de vitale
oudere om de kwetsbare oudere te ondersteunen. Nu worden de ruimtes in Rikkingahof door
medewerkers van Rikkingahof beheerd. Straks zal de oudere hier een belangrijke rol krijgen. Dit
betekent dat de leiding van Rikkingahof zal moeten beginnen met veranderen, om zodoende de
medewerkers mee te nemen in de veranderingen.
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Ook zal er opnieuw gekeken moet worden naar scholing. De zorgzwaarte in het woonzorgcentrum
houdt voor de medewerkers in dat zij aan deskundigheidsbevordering moeten doen. Wanneer de
aanbevelingen uit deze thesis uitgevoerd worden, zullen vooral de vrijwilligers en mantelzorgers die
straks bijvoorbeeld gaan werken in het buurthuis, behoefte hebben aan meer deskundigheid en
handvatten. Vooral als het gaat om dementie.
Een belangrijk middel om de aanbevelingen tot stand te brengen is communicatie. Door dit
onderzoek zijn er contacten ontstaan tussen de toegepast gerontoloog, de voorzitter van BOON, en
de wethouder van de gemeente. Tevens was er al een mooie samenwerking tussen de toegepast
gerontoloog en een bewegingscoach van Scala. Allen hebben goede contacten met de doelgroep.
Hier zal een vervolg op komen, om zodoende de aanbevelingen als een olievlek door de organisaties
en de wijk te verspreiden. In september organiseert BOON een burendag op het terrein van
Rikkingahof. Een van de activiteiten zal de presentatie van de bachelorthesis zijn. Een mooi begin van
de uitvoering van de aanbevelingen uit deze thesis.
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Summary
The elderly care in the Netherlands is changing. The transition from welfare state to participation
state calls for a renewed balance between demand and supply of care, because there is increased
demand among elderly people to determine themselves how they want to receive care. This thesis
examines the situation of the elderly living in sheltered accommodation and the area around
Rikkingahof.
The main building of nursing home Rikkingahof is vacant. Because there is less demand for a room
intramural, Rikkingahof will have to find different to exploit the center, aimed at what the elderly
themselves want. The management of Rikkingahof, part of Zorggroep Liante, have decided to start an
investigation regarding the needs of the elderly resident when it comes to welfare, and more
specifically, when it comes to meeting each other.
The objective of the study
The objective of the study is to determine the needs of the older residents of the neighborhood
surrounding Rikkingahof when it comes to meeting each other. If their desires are clear, healthcare
provider Liante can organise activities, either at the home of the elderly resident, or at the
Rikkingahof centre. The research question is: what are the wishes of the elderly residents of the
Rikkingahof area when it comes to meet each other in everyday life?
To answer this question, Two research methods are used in this study to collect as many data as
possible. Firstly, a survey, made by a collaboration between welfare organisation Scala and
residential centre Rikkingahof was carried out. Additional data was collected from a focus group
study. In order to reach the target audience better is the author of this bachelor thesis partnered
with a movement coach and researcher of Scala and the president of Bewoners Overleg Oosterwolde
Noord (BOON).
Both studies showed that elderly people want to meet at the restaurant Rikkingahof or in a
neighborhood or walk home together. A room with cooking facilities in Rikkingahof would be a nice
way to cook and eat together. Older people also like to meet other generations. Exercising is
important for health and for participation in a group.
In the focus group also came forward that the vital elderly wants to support the vulnerable elderly.
The vital elderly experience this satisfaction. To meet is an important activity for both people with
dementia and their partners.
There is loneliness among the elderly living around Rikkingahof. Important is that meeting eachother
reduces the loneliness. Upon meeting activities are volunteers and volunteer caregivers needed.
Participants of the focus group would like to play a role in these activities.
Domotics and online social contacts will be important in the future. Meeting other people through
social media is rising among the elderly. Domotics is already a factor in the elderly to be independent
for a longer time. This role will increase in the future.
It is possible for these meetings to take place in Rikkingahof. But first there need to be something
done with the atmosphere in the restaurant and the negative image of the name Rikkingahof.
Elderly see voluntary care and volunteer caregivers as future prospects. The municipality should
facilitate better when it comes to the welfare of the elderly.
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Recommendations for Rikkingahof
The indoor garden at the semi-independent houses beside the main house in Rikkingahof, would be a
wonderful location for a café as a meeting place and could be used for other social activities.
The restaurant deserves a makeover and hospitality should be improved. Another way to create
more social activity in Rikkingahof would be the example of the Danish Odense houses. A Odense
House is an information and meeting centre for people with dementia, but also for their families and
friends. When the grounds of Rikkingahof would be like these Odense houses, there are less
boundaries for the elderly to walk in and health and practical problems of these people will be
known far earlier than with regular care which makes it possible to provide better care. People are
not forced in formal processes but are able live longer independent.
The information and knowledge point needs more publicity. It should also be more accessible for the
older people from the neighbourhood surrounding Rikkingahof.
Rikkingahof should recruit volunteers who want to be hostess or host in the restaurant, community
centre and in the gym. These volunteers can be vital elderly from the neighbourhood.
The elderly in the district around Rikkingahof need a large gym with professional appliances.
Rikkingahof can assist in keeping the elderly in motion.
At the reception of Rikkingahof a large bulletin board can be placed where people can leave a
message. A kind marketplace of supply and demand: getting to know each other and offer support or
help.
Other recommendations
The recommendations for BOON and Scala are mainly focused on the development of a residential
service area. In order to achieve this they can cooperate with the municipality, the housing
association and healthcare centre Rikkingahof. Residents in the area around Rikkingahof want to
keep control of their own lives. The assisted living area has a variety of residential facilities. Also
services must be found there, which enables residents to live as long as possible to fill their free time
and determine what support they need. If it’s possible the elderly will organize this themselves,
possibly with the help of the vital elderly who volunteer. This is also the view of the government.
Therefore it is important that the municipality provides support. For example by offering and
maintaining the day centre. Rikkingahof can care and provide safety by, for example, offering an
alarm system and temporary inclusion in disease.
For the congregation it is recommended that they pay attention to the homes in the neighbourhood
together with the housing cooperative. They can ensure that the elderly can live independently as
long as possible. It is also important to support the caregivers.
The municipality can provide financial support to BOON and Scala when it comes to exercise. Physical
activity is important to slow down dementia and also to remain vital.
To enhance the participation of the elderly and to counteract loneliness it is important for the
municipality to maintain the day centre in Rikkingahof after 2015. Ever since 2015 the transition of
the guidance function will take place from the AWBZ to the WMO. Focus on people with dementia
and their families is an important task. Cooperation will be needed to accomplish this task. BOON has
a social function in the neighbourhood and can therefore support. Rikkingahof has an applied
gerontologist in service that can support too.
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Recommendations for the target
Several projects have been started in the Netherlands that have the subject "vitality meet
vulnerability". These projects can serve as an example for the elderly living in the area around
Rikkingahof. The same applies to international models like Naturally Occurring Retirement
Community (NORC). In the American NORC models are the elderly that indicate to the local
government what is needed and work as volunteers in neighborhoods. BOON can help to support
this. Rikkingahof professionals can also provide support. The municipality may provide financial
support. Another recommendation for the target is to use the own strength. Problems occurring
from the time in their life and diseases can ensure that people slowly lose control over their lives. In
that case FGC is a good use. The aim is to strengthen the social network and to use it when problems
are occurring. The elderly from the neighborhood can organize activities themselves with the support
of BOON and Scala. The applied gerontologist of Rikkingahof can offer support.
Implementing the recommendations
The collaboration between Rikkingahof, the municipality Ooststellingwerf, BOON, Scala and the
elderly is crucial to realize the recommendations. BOON and Scala have contacts in the district. They
can work together when it comes to making contacts, recruit volunteers and tracking the vulnerable
elderly.
Besides using the financial resources the municipality has also the ability to involve the health
insurer. After all it is the health insurance that benefits from the consequences. When the elderly
meet and feel good there will be less care needed.
The recommendations mean changing for Rikkingahof. The idea of nursing the elderly shifts to
supporting the elderly. It also means giving space to the vital elderly to support the vulnerable. At
this moment the spaces in Rikkingahof are managed by the employees. But soon the elderly will have
an important role. This means that the leadership of Rikkingahof needs to change in order to
participate in these changes.
The training of the employees needs to be revisited. The level of care in the nursing home means
that the employees need to improve their expertise. If the recommendations of this thesis are
followed up the volunteers and voluntary caregivers will need more expertise, especially when it
comes to dementia.
Communication is an important method to achieve the recommendations. Through this research,
there are contacts established between the applied gerontologist in training, the president of BEAN
and the alderman of the city. There was also a beautiful collaboration between the applied
gerontologist in training and a movement coach Scala. They all have good contacts with the target
group. This will be continued in order to spread the recommendations through the organizations and
the district. In September BOON organizes Neighbours' Day on the grounds of Rikkingahof. One of
the activities will be the presentation of this bachelor thesis. This is a nice start in the process of
implementation of the recommendations of this thesis.
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Bijlage 1 Begeleidende brief bij de enquête van Scala en Rikkingahof
Beste meneer/ mevrouw,
In deze envelop vindt u een enquête met vragen over ontmoeten, activiteiten en beweging.
Wij stellen het op prijs dat u deze voor ons invult.
Wij zijn Koen Jansen, bewegingscoach van Stichting Scala, en Willy Mellema, consulent zorg
en welzijn van Rikkingahof.
Stichting Scala
Stichting Scala zet zich in voor het welzijn van de inwoners van de gemeente
Ooststellingwerf. Onder andere door de leefbaarheid te vergroten met behulp van sport- en
beweegactiviteiten. Dit project, genaamd “Ooststellingwerf in beweging”, houdt in dat de
buurtsportcoaches mede in Oosterwolde-Noord aan de slag gaan om beweging en welzijn te
bevorderen.
Onderzoek voor Rikkingahof
Willy Mellema doet in het kader van haar opleiding Toegepaste Gerontologie onderzoek
naar wat de oudere graag wil als het gaat om ontmoeten in het dagelijks leven. Met deze
enquête willen wij de verbeterpunten in de wijk en de behoeften van u als inwoner in kaart
brengen. Hierbij vragen wij uw hulp door de enquête in te vullen. Dit kost u ongeveer 5
minuten en geeft u de kans om een bijdrage te leveren aan het inzetten van activiteiten in
Rikkingahof.
Wanneer alle gegevens van de inwoners zijn verzameld en verwerkt, zullen we in een
adviesgroep verder onderzoeken welke activiteiten in Rikkingahof gerealiseerd kunnen
worden.
Op dinsdag 25 maart zullen vrijwilligers vanaf 14:00 tot 17:00 uur de enquêtes aan de deur
komen ophalen. Mocht u op dit moment niet aanwezig zijn, dan is er de mogelijkheid om de
enquête in te leveren tot en met 17:00 uur op vrijdag 28 maart. Dit kan in de brievenbus die
in de grote wintertuin bij de lift klaar zal staan.
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Koen Jansen
Tel: 0516-567240
mobiel: 06-46134641
Of met Willy Mellema
Tel.: 0516-567440
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

Koen Jansen en Willy Mellema

De enquête is anoniem en de gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Mocht u echter op de
hoogte willen blijven, mee willen helpen bij het project of misschien zelfs mee willen denken over
uw wijk? Maak dan op de achterkant een keuze en laat uw gegevens achter. De buurtsportcoaches
nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
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Vindt u het leuk om mee te helpen of mee te denken over activiteiten in de wijk? Maak dan
hieronder een keuze. Wilt u graag iets ondernemen binnen Rikkingahof ga dan door naar
het kopje ‘Rikkingahof’.
Als vrijwilliger helpen bij jaarlijks terugkerende activiteiten
Als vrijwilliger helpen bij maandelijks terugkerende activiteiten
Via de mail op de hoogte blijven van ontwikkelingen / activiteiten
Meedenken over (sport)activiteiten in de wijk
Anders:……………………………………………………………………………………………………………………….
Rikkingahof:
Als vrijwilliger helpen bij activiteiten voor de bewoners van Rikkingahof en de
aanleunwoningen
Meedenken in de adviesgroep over ontmoeten, activiteiten en beweging in Rikkingahof
Mee bewegen/sporten met de activiteiten van Rikkingahof
Deelnemen aan de kookcursussen in Rikkingahof
Ik heb behoefte aan een ontmoetingsplaats, dit kan wat mij betreft in een ruimte in
Rikkingahof
Heeft u hierboven een keuze gemaakt? Vul dan de onderstaande gegevens in, dan nemen wij zo
snel mogelijk contact met u op.


Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………



Email: ……………………………………………………………………………………………………………………….……



Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………………….
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Bijlage 2 Toegevoegde vragen in de enquête over ontmoeten
Zou u naast bewegen ook behoefte hebben aan ontmoeten? bijvoorbeeld:
in een buurthuis
het doen van vrijwilligers werk
in een inloophuis
in een eetcafé , waar bijvoorbeeld samen gekookt en gegeten kan worden
Anders:………………………………………………………………………………………………………………….
Vindt u het leuk om mee te helpen of mee te denken over activiteiten in de wijk? Maak dan
hieronder een keuze. Wilt u graag iets ondernemen binnen Rikkingahof? Ga dan door naar
het kopje ‘Rikkingahof’.
Als vrijwilliger helpen bij jaarlijks terugkerende activiteiten
Als vrijwilliger helpen bij maandelijks terugkerende activiteiten
Via de mail op de hoogte blijven van ontwikkelingen / activiteiten
Meedenken over (sport)activiteiten in de wijk
Anders:……………………………………………………………………………………………………………………….
Rikkingahof:
Als vrijwilliger helpen bij activiteiten voor de bewoners van Rikkingahof en de
aanleunwoningen
Meedenken in de adviesgroep over ontmoeten, activiteiten en beweging in Rikkingahof
Mee bewegen/sporten met de activiteiten van Rikkingahof
Deelnemen aan de kookcursussen in Rikkingahof
Ik heb behoefte aan een ontmoetingsplaats, dit kan wat mij betreft in een ruimte in
Rikkingahof
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Bijlage 3 Uitkomsten van de enquête van Scala en Rikkingahof
Geslacht
Man
Vrouw

Leeftijd
65 - 70
71 - 75
76 - 80
81 - 85
86 - 90
91 +

7
33
40

1
8
17
8
4
38

17,5
82,5

Man
Vrouw

0
2,631579
21,05263
44,73684
21,05263
10,52632

Hoe zou u uw gezondheid omschrijven?
Uitstekend
0
Zeer goed
1
2,777778
goed
13
36,11111
matig
19
52,77778
slecht
3
8,333333
36

76 - 80
81 - 85
86 - 90
91 +

Uitstekend
Zeer goed
goed
matig
slecht

Wat is uw voornaamste dagbesteding?
Fysiek werk
Tuinieren
Huishouden / gezinstaken
vrijwilligerswerk
hobby
Geen
Anders
dagcentrum

1
1
19
3
19
10
2
3
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1,724138
1,724138
32,75862
5,172414
32,75862
17,24138
3,448276
5,172414

Aan welke vorm van actief bewegen of sporten doet u regelmatig?
Geen
8
7,843137
Hardlopen
0
51

Fysiek werk
Tuinieren
Huishouden / gezinstaken
vrijwilligerswerk
hobby
Geen
Anders
dagcentrum

5

nordig walking

judo

gymnastiek

fitness…

dansen

3
1
10
20
1
102

52

boodschappe…

3

begeleid fysio

8

yoga

2

27,45098
9,803922
0,980392
1,960784
0
1,960784
0
0
0
0
7,843137
0
0
0
0
0
2,941176
0
0
4,901961
0
0
0
0
0
2,941176
0,980392
9,803922
19,60784
0,980392 sjoelen

roeien

28
10
1
2

Fietsen

badminton

aerobics

pool / biljart…

Wandelen

Geen

30
25
20
15
10
5
0

wandelen…

Wandelen
denksport
wandelen met de hond
fysiek werk
pool / biljart / snooker
fysiek huishoudelijk werk
aerobics
aqua jogging
badminton
basketbal
Fietsen
darten
dansen
fitness
fitness groepslessen
Golf
gymnastiek
honkbal / softbal
judo
koersbal
nordig walking
paardrijden
roeien
tafeltennis
yoga
zwemmen
begeleid fysio
op bezoek gaan
boodschappen doen
anders

Hoe vaak in de week beweegt of sport u gemiddeld meer dan 30 minuten per dag?
0 dagen
14 36,84211
1 dag
2 dagen
3 dagen
4 dagen
5 dagen
6 dagen
7 dagen

3
2
2
3
3
1
10
38

7,894737
5,263158
5,263158
7,894737
7,894737
2,631579
26,31579

16
14
12
10

8
6
4
2
0
0 dagen

Bent u actief lid van een (sport)vereniging?
ja
6
nee
34
40

1 dag

2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen 6 dagen 7 dagen

15
85

ja
nee

Vind u sporten / bewegen belangrijk, bijvoorbeeld voor uw gezondheid?
Ja
32
84,21053
Nee
6
15,78947
38
Ja
Nee

Zou u als er passend
aanbod zou zijn met
desgewenst deskundige
begeleiding, ondanks uw
eventuele
beperkingen, meer aan bewegen willen doen, dan u nu doet?
Ja
8 22,22222
Nee
28 77,77778
36
Ja
Nee
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Aan welke vorm van actief bewegen of sporten zou u vaker deel willen nemen?
lopen rollator 1x
gymnastiek 1x
Koersbal 1x
Fietsen 1x
Zwemmen (verwarmd water) 2x
Dansen 1x
duo fietsen 3x

Waarom sport u nu niet of minder vaak dan u zou willen?
Ik vind het niet nodig
4
ik heb er te weinig tijd voor
Ik vind het te duur
2
Ik doe liever andere dingen
1
Ik beweeg al genoeg
8
Voel mij er te onzeker voor
Gezondheidsproblemen (bijv. astma of suikerziekte)
10
Ik vind het niet nodig
Blijvende blessure
9
Tijdelijke blessure
2
vind het aanbod niet leuk
Ken geen mensen om mee te sporten
2
kan mij er niet toe zetten
3
ik ben er te oud voor
9
Voel me eenzaam, kom tot niks
Anders: …………………
Geen
50

8
0
4
2
16
0
20
0
18
4
0
4
6
18
0
0
0

toelichting
zoals

toelichting
toelichting

Geen
Anders: …………………
Voel me eenzaam, kom tot niks
ik ben er te oud voor
kan mij er niet toe zetten
Ken geen mensen om mee te sporten
vind het aanbod niet leuk
Tijdelijke blessure
Blijvende blessure
Ik vind het niet nodig
Gezondheidsproblemen (bijv. astma of…
Voel mij er te onzeker voor
Ik beweeg al genoeg
Ik doe liever andere dingen
Ik vind het te duur
ik heb er te weinig tijd voor
Ik vind het niet nodig
0
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2

4

6

8

10

12

Welke sport of activiteit zou u in de toekomst graag in de wijk/Rikkingahof georganiseerd zien worden?
Klusweek / dag
2
5,714286
Stratentoernooi
0
zwemactiviteiten
1
2,857143
kookcursus
4
11,42857
condititetraining
1
2,857143
voedingslessen
0
buurtbarbeque na activiteit
7
20
spelletjes
8
22,85714
wandelactiviteiten
8
22,85714
anders
4
11,42857
35
anders
wandelactiviteiten
spelletjes
buurtbarbeque na activiteit
voedingslessen
condititetraining
kookcursus
zwemactiviteiten
Stratentoernooi
Klusweek / dag
0

5

10

15

20

Zou u naast bewegen ook behoefte hebben aan ontmoeten? bijvoorbeeld:
in een buurthuis
2
8,333333
doen van vrijwilligerswerk
1
4,166667
een inloophuis
4
16,66667
een eetcafe
7
29,16667
bewegingsspellen overdekte
anders
1
4,166667 hallen
geen
9
37,5
24
in een buurthuis
doen van
vrijwilligerswerk
een inloophuis
een eetcafe
anders
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Bijlage 4 Uitnodigingsbrief voor de eerste focusgroepbijeenkomst
Betreft: Uitnodiging eerste bijeenkomst focusgroep
20 april 2014.

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze nodig ik u uit om zitting te nemen in de focusgroep.
Zoals omschreven werd in de begeleidende brief van de enquête doe ik in het kader van de

opleiding Toegepaste Gerontologie onderzoek naar wat de oudere graag wil als het gaat om
ontmoeten in het dagelijks leven. Door de bezuinigingen in de zorg, treden er veranderingen
op. Bijvoorbeeld de begeleiding gaat van de AWBZ naar de Wmo. We zullen meer naar een
participatiesamenleving gaan. Ouderen zullen langer thuis blijven wonen. Ook merken wij
dat door de veranderingen in het hoofdgebouw van Rikkingahof minder opnames
plaatsvinden. Rikkingahof wil daarom inspelen op de toekomst. Wellicht kan Rikkingahof als
dienstencentrum tegemoet komen aan de wensen van de ouderen in de wijk rondom
Rikkingahof.
Uit de enquête zijn een aantal punten gekomen waar wij als focusgroep over zullen
discussiëren. Te weten:
 Ouderen willen elkaar wel ontmoeten
 Ouderen vinden bewegen belangrijk voor hun gezondheid
 Buurthuis/inloophuis werd het vaakst genoemd
 Samen koken/eten
Ik stel voor om uit te gaan van drie bijeenkomsten. Dit kan natuurlijk bijgesteld worden. De
bijeenkomsten zullen per keer anderhalf uur duren.
Graag zie ik u op de eerste bijeenkomst. Deze zal gehouden worden op 9 mei a.s.
om 10.00 uur. Plaats: 400 flat boven. Ik zal u ontvangen bij de hoofdingang van Rikkingahof.

Met vriendelijke groet,

Willy Mellema
Tel.: 0516-567440
e-mail: willy.lammers@liante.nl
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Bijlage 5 Topiclijst betreffende de focusgroepbijeenkomst
Topic = onderwerp (van gesprek). Een topiclijst is een lijst met de onderwerpen die je tijdens
het interview wil aansnijden. Per topic kun je dan een paar vragen bedenken (CBO, 2004).
Aandachtspunten:



De deelnemers op hun gemak laten voelen tijdens de focusgroepbijeenkomsten;
Rustig beginnen, val niet met de deur in huis, maar neem een aanloop;

Topiclijst
Kennismaking
Wie zijn de deelnemers:





Leeftijd:
Waar wonen ze:
Beroep (vroeger):
Hobby’s:

Waarom doet u mee met de focusgroep?
De onderzoeksvraag van de onderzoeker is: welke wensen heeft de oudere in de wijk
rondom Rikkingahof als het gaat om ontmoeten van elkaar, in het dagelijks leven.
Uit de enquête zijn een aantal punten gekomen waar wij als focusgroep over zullen
discussiëren. Te weten:





Ouderen willen elkaar wel ontmoeten
Ouderen vinden bewegen belangrijk voor hun gezondheid
Buurthuis/inloophuis werd het vaakst genoemd
Samen koken/eten

1. Zijn de wensen die uit de enquête gekomen zijn, reëel? vinden de deelnemers van de
focusgroep dat deze wensen realiseerbaar zijn?
2. Kunnen we zeggen dat de wensen die uit de enquête zijn gekomen bijdragen tot de
sociale leefbaarheid van de ouder wordende mens? Dragen de wensen bij aan het
welzijn van de oudere?
3. Kunnen we de wensen die uit de enquête gekomen zijn in Rikkingahof realiseren?
4. Is er verschil tussen de ouderen die wonen in de aanleunwoningen en ouderen die in
de wijk rondom Rikkingahof wonen als het gaat om wensen/welzijn?
5. Zouden vitale en kwetsbare ouderen elkaar willen ontmoeten en ondersteunen?
6. Zouden mannen en vrouwen elkaar willen ontmoeten, of apart van elkaar?
7. Kunnen we Rikkingahof inzetten als gaat om het ondersteunen van de kwetsbare
ouderen in de wijk?
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Bijlage 6 Uitgeschreven bijeenkomsten focusgroep en matrixen
De eerste focusgroepbijeenkomst werd gehouden op vrijdag 9 mei 2014 om 10 uur, in een huiskamer
in Rikkingahof. Er werd koffie, thee en water met wat lekkers geserveerd, de sfeer was gemoedelijk.
De onderzoeker leidde de bijeenkomst in door enige uitleg te geven over het onderzoek en de reden
van het onderzoeken. Er werd nadruk gelegd op de anonimiteit van de deelnemers. Alles kon gezegd
worden.
Vervolgens nam de gespreksleider het over en startte een kennismakingsrondje.
De deelnemers
Dhr. C.: zesenzestig jaar, getrouwd, woont een paar straten bij Rikkingahof vandaan, beklede vroeger
de functie van accountant. Dhr. heeft als hobby wandelen. Ook is hij al jaren bestuurder bij tal van
organisaties.
Dhr. G.: vierenzeventig jaar, getrouwd, woont inmiddels zeven jaar in Oosterwolde. De reden van
verhuizen van een klein dorpje naar Oosterwolde was om daar oud te worden. Ze hebben een woning
gezocht die levensloop bestendig is, bijvoorbeeld een slaapkamer beneden. Dhr. Is als werknemer
werkzaam geweest in de detail – en groothandel, maar heeft ook een eigen onderneming gehad in de
standbouw. Dhr. doet nu vrijwilligerswerk, werkt als ouderenadviseur voor de gemeente en werkt ook
als vrijwilliger bij Scala.
Mw. M.: vijfentachtig jaar, geboren in Amsterdam, heeft jaren gewoond in Almere-haven. Mw.
werkte vroeger als tandarts- en doktersassistente, mw. is gescheiden, later hertrouwd en al enige
jaren weduwe. Vroeger deed zij veel vrijwilligerswerk in het kerkelijk gebeuren. Mw. is in Oosterwolde
komen wonen omdat haar dochter hier woont.
Mw. H.: zesenzeventig jaar, geboren in Arnhem. Mw. heeft jarenlang als mantelzorger haar man en
moeder verzorgt. Mw. is nu weduwe. Heeft een dochter die in de buurt woont. Mw. werkte vroeger in
de civiele dienst in de psychiatrie. Mw. ging in 2003 met pensioen. Haar hobby’s zijn koersbal en
zwemmen, tevens zit zij sinds kort in de cliëntenraad van Rikkingahof.
Mw. J.: is geboren in Groningen, opgegroeid in Oosterwolde. Mw. heeft in Duitsland gewoond,
vrijwilligerswerk gedaan voor kinderen en in Rikkingahof. Mw. woont nu inmiddels veertien jaar in
een aanleunwoning van Rikkingahof.mw. is weduwe, heeft jaren in de zitting gehad in de
cliëntenraad van Rikkingahof. Mw. werkte vroeger samen met haar man, onder ander als chauffeuse
op een vrachtwagen.
Dhr. R.: vierenzeventig jaar, geboren in Amsterdam, is scheikundige. Dhr. Heeft in Delfzijl gewoond,
en bij Akzo gewerkt, was onder andere werkzaam in China, aandachtsgebied: milieu. Dhr. kreeg op
een gegeven moment gezondheidsproblemen, dit was de reden dat zijn vrouw een woning zocht om
oud in te worden. Een omgeving waar voldoende voorzieningen en faciliteiten waren: Oosterwolde.
dhr. ging met de vut en woont inmiddels zestien jaar in Oosterwolde. Dhr. heeft als hobby
ouderenfitness en werkt graag (is handig) met zijn handen.
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Als aftrap van de discussie wordt de onderzoeksvraag nog een keer genoemd: welke wensen heeft de
ouder wordende mens in de wijk rondom Rikkingahof als het gaat om het ontmoeten van elkaar, in
het dagelijks leven.
Om antwoord te krijgen op deze vraag is een enquête gehouden in samenwerking met de
welzijnsorganisatie Scala te Oosterwolde. Daaruit kwam het volgende naar voren:





Ouderen willen elkaar wel ontmoeten;
Ouderen vinden bewegen belangrijk voor hun gezondheid;
Buurthuis/inloophuis werd het vaakst genoemd;
Samen koken/eten.

Restaurant van Rikkingahof
Er ontspon zich een levendige discussie. Mw. H. noemt meteen het restaurant van Rikkingahof als
voorbeeld waar ontmoeten een mooie functie heeft. Echter, de broodmaaltijd die er geserveerd
wordt in de avonduren is niet erg in trek. Voor sommigen te duur om dit elke avond te realiseren,
maar ook is de sfeer niet altijd positief. Het restaurant kwam in een enquêtes in 2013 goed uit de
verf. De ouder wordende mens uit de wijk wil wel in een restaurant in de buurt eten. Er worden
themamenu’s georganiseerd, een paar keer in de maand. Een goedkope en een wat duurdere versie.
Deze avonden worden goed bezocht. Dit lijkt dus een gewild concept. Hier wordt over gezegd dat
wanneer er voldoende draagvlak is, als het leeft, er vanzelf een toeloop komt. Dhr. R.: “Als ik iets niet
ken, wil ik er eerst iets van weten, je stort je niet zomaar meer in het avontuur”.
Toch stelt mw. H. dat het eten in het restaurant op de “gewone” dagen niet goed gepromoot wordt.
“ga je naar voren (restaurant) om te eten dan voel je je niet welkom. Men heeft er eigen plaatsen, je
wordt soms weggestuurd, Dan ga je maar in de plaza zitten”. (een ruimte voor het restaurant).
Toch moet je je geven, het soms afdwingen, aldus mw. H. maar er is bijvoorbeeld een bewoner van
het hoofdgebouw die eet in het restaurant met zijn handen. “Hier wil je toch niet naast zitten!” Ook
onderling geven bewoners van het hoofdgebouw elkaar soms het gevoel niet welkom te zijn. Er zijn
mensen die op vaste plekken in het restaurant zitten.
Er wordt gesteld dat dit een intern probleem is, een probleem dat opgelost moet worden door
Rikkingahof. Wel is het een duidelijk signaal waarmee rekening dient worden gehouden indien dit
een ontmoetingsplaats zou worden voor de wijk rondom Rikkingahof.
Mw. H. blijft consequent koffiedrinken op zondag in het restaurant, ondanks bovenstaand gegeven.
Ze geeft ook aan dat het vaak bezoeken van een restaurant financieel niet voor iedereen haalbaar is.
De gespreksleider: We laten de financiële kant nog even los, en brengen eerst de wensen in kaart.
Dhr. R. stelt: elkaar ontmoeten is een, met elkaar eten is twee.
Er wordt aangekaart dat veel mensen elkaar van vroeger kennen, uit Oosterwolde komen. Voor
buitenstaanders moeilijk om aansluiting te vinden. Dit terwijl je eigen kringetje steeds kleiner wordt,
aldus mw. J. Zij zou het fijn vinden wanneer er mensen uit de wijk naar Rikkingahof komen.
Dhr. C. stelt: als we de wijk er bij willen betrekken, dan moet er wel iets aan de situatie gebeuren.
BOON heeft nu de inloopavonden in Rikkingahof georganiseerd, om de interactie tussen de
bewoners van de wijk en het zorgcentrum te stimuleren.Steeds vaker vinden hun activiteiten plaats
in of vanuit het wooncentrum.
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Het lijkt alsof er een negatief beeld is van Rikkingahof. Gericht op het intramurale hoofdgebouw.
Zinnen als: ga je naar Rikkingahof? Laat je je opsluiten? Worden geuit. Men weet blijkbaar niet dat je
ook gewoon in een aanleunwoning, zelfstandig kan wonen op het terrein van Rikkingahof. Er is een
onduidelijk beeld van Rikkingahof.
Mw. J.: Vroeger was er een wachtlijst voor het hoofdgebouw, er woonden mensen die nog weinig
zorg nodig hadden. De bewoners gingen op stap, deden veel activiteiten. Dit is in de loop der jaren
erg verandert. De bezoeken aan een schouwburg voor het bijwonen van concerten etc. wordt
gemist.
De gespreksleider haalt de deelnemers terug naar het onderwerp: de wensen van de ouderen.
Dhr. R. geeft aan dat de wintertuin met zijn glazen ruimte een prachtig ambiance kan zijn voor een
café met een mooi optreden van bijvoorbeeld een strijkorkestje, etc.
Er is in Rikkingahof een fitnessruimte. Echter, zeer beperkt en gericht op intramuraal/het
hoofdgebouw, gezien de instrumenten.
Mw. M. stelt: gezelligheid moet je maken. Er zou interactie met andere organisatie gerealiseerd
kunnen worden. Met scholen, bijvoorbeeld. Een ontmoetingsruimte oppimpen, opleuken, dat is
aantrekkelijk. Een gastvrouw die de mensen welkom heet. Vroeger werd er zwangersschapsgym
gegeven in een zaaltje in Rikkingahof, dat is mooi, zo haal je andere generaties binnen.
Dhr. G: elders wordt op scholen voorgelezen door ouderen.
Dhr. G. komt als vrijwilliger bij de mensen thuis. Er is eenzaamheid in de wijk, zo weet hij. Hij biedt
vaak aan om iemand van Humanitas te sturen, maar dat is meestal eenmalig. Een plek om naar toe te
kunnen zou mooi zijn.
Wijk of aanleunwoningen
Er wordt door de deelnemers aangegeven dat er verschil zit tussen in de wijk wonen en in een
aanleunwoning bij Rikkingahof. De ouderen in de aanleunwoning kunnen makkelijk naar de
activiteiten gaan die er in het hoofdgebouw worden georganiseerd. De bewoners uit de wijk moeten
zelf regelen hoe ze daar moeten komen, indien zij al op de hoogte zijn van activiteiten in het
woonzorgcentrum.
Mw. M. stelt dat het wonen van de ouderen bij elkaar in bijvoorbeeld de wintertuin niet direct
impliceert dat je gelukkiger bent. De ouderen die er wonen hebben veelal lichamelijk of geestelijk
problemen. Je wordt er elke dag mee geconfronteerd.
Eenzaamheid
Mw. M. geeft aan dat eenzaamheid moeilijk op te lossen is, bijvoorbeeld door het aanbieden van
activiteiten. Je hebt dan even iets leuks, maar daarna ben je weer alleen.
Dhr. R. stelt: iemand is eenzaam als hij zijn gedachten niet kan vullen. In gesprek gaan met een
eenzaam persoon is belangrijk. Het analyseren van zo’n gesprek: waarom is iemand eenzaam? In
sommige situaties kan een huisarts iets betekenen door het doorverwijzen van een patiënt.
Mw. M. woont in de wintertuin en loopt dagelijks naar de brievenbus. Zij weet dat er eenzaamheid is
in de wintertuin. Ze ziet ook alleen maar ouderen. Verschil van leeftijd zou daar leven in de brouwerij
brengen.
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Computer
De deelnemers ervaren dat vooral de oudere ouderen, zo rond de tachtig, nog weinig gebruik maken
van een computer om zo bij te blijven, en anderen via de social media te ontmoeten. De deelnemers
van deze focusgroep bezitten allemaal een computer. Seniorweb is een mooie voorziening.
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De tweede bijeenkomst werd gehouden op vrijdag 17 mei 2014. Er werd in de tweede bijeenkomst
begonnen met de stelling dat de activiteiten in Rikkingahof en bijvoorbeeld het themamenu bekend
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moet zijn bij de bewoners in de wijk. Het staat op de kabelkrant van Rikkingahof, op de prikborden in
de wintertuinen, en in het gratis huis aan huis blad de Grijpvogel. Deze krant wordt goed gelezen,
aldus de deelnemers. Is dit voldoende?
De nieuwkomers in de aanleunwoningen zijn in het bezit van een computer. De bewoners in het
hoofdgebouw daarentegen, hebben meer problemen met de gezondheid, hebben minder
vaardigheden.
Dhr. G. verteld dat de gemeente volgend jaar gaat bekijken bij de zestig jarigen in de gemeente of
hun woning levensloopbestendig is.
Domotica zal belangrijk worden in de toekomst. Men vraagt zich af of dit betaalbaar is. Omdat
domotica in trek is wordt het steeds goedkoper aangeboden., bijvoorbeeld bij bouwmarkten.
Alarmering is een goed hulpmiddel om langer zelfstandig te blijven wonen. Dhr. R. haakt hierop in
door te stellen dat het wel bijzonder is dat de bewoners die op het terrein van Rikkingahof wonen,
kunnen kiezen welke zorgaanbieder ze willen hebben. Immers, de alarmering zit in de
appartementen, waarvoor de bewoners huur betalen. De medewerkers van Rikkingahof (zorgthuis)
komen hiervoor. Vervolgens heeft de bewoner een andere zorgaanbieder voor persoonlijke zorg.
Soms hebben de bewoners voor huishoudelijke zorg ook nog een andere zorgaanbieder. Dit betekent
drie zorgaanbieders die bij een cliënt komen. Men weet van elkaars werkwijze helemaal niet. Dit lijkt
dhr. R. niet wenselijk. Ook voor de medewerkers van de zorg van Rikkingahof niet. Immers, zij komen
op een alarmering af, een calamiteit/eerste hulp dus, terwijl ze de cliënt niet kennen. Echter, de
cliënt is hierin degene die beslist, ook al is het niet in alle situaties positief. De zorgaanbieders mogen
geen afspraken maken met elkaar.
Mw. H. kan uit ervaring spreken. Mw. kwam in een aanleunwoning wonen en nam de zorgaanbieder
mee die zij al had. Zij zegt: de zorgaanbieder Friese Wouden probeert aan alle kanten mij te
behouden als cliënt. Je moet sterk in je schoenen staan om dit te negeren.
Dhr. R. zegt: we zouden met zijn allen toch wijzer moeten zijn, en dit niet tolereren van de overheid.
Dhr. R. verteld een en ander over ouderenfitness. Bij fitness doe je oefeningen waardoor je je
geestelijke lichamelijk fit voelt. Dhr. R. heeft een abonnement bij de fitnessclub Impuls te
Oosterwolde. Eén keer in de week komt de groep bij elkaar. De groep krijgt persoonlijke begeleiding,
de oefeningen zijn specifiek gericht op cardiofitness. Het hart wordt hierbij in de gaten gehouden.
Men begint altijd met het opwarmen van de spieren. Vervolgens worden er oefeningen gedaan met
toestellen die je spieren traint die je dagelijks gebruikt. De toestellen die worden gebruikt zijn onder
andere: fietsen, roeiapparaat, loopband en “traploper”. De toestellen zijn in zwaarte in te stellen.
Aan het eind is er een coolingdown.
De groep bestaat meestal uit veertien personen. De jongste deelnemer is al boven de zestig, de
oudste deelnemer is tweeënnegentig. De groepsleden zijn belangrijk voor elkaar. Als er iemand ziek
is gaat er een kaartje naar toe. Het is gezellig in de groep. Na het trainen gaat men gezellig samen
koffiedrinken. De deelnemers komen op de fiets of scootmobiel of lopend naar de fitnessclub.
Dhr. R. maakt door bovenstaand reclame voor bewegen. Dhr. G. stelt dat het ook reclame is voor het
participeren in een groep, dat is goed voor de mensen.
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Mw. J. zegt dat zij dit ook ervaart in de aanleunflat waarin zij woont. En dan in de zin van buren die
bij elkaar komen en samen koffiedrinken bijvoorbeeld.
Mw. H. is lid van de reumapatiëntenvereniging. Twee keer in de week zwemt men met elkaar.
Samen stellen de deelnemers van de focusgroep dat de oudere door het lid zijn van bijvoorbeeld een
fitnessgroep je twee doelen nastreeft: het versterken van de cohesie en het fitter worden/blijven.
Mw. M. vindt wel dat die behoefte aan het doel cohesie wel geuit moet worden in de groep, “anders
weet men het niet van elkaar”.
Dhr. G. verteld van zijn vrijwilligerswerk: huisbezoek bij ouderen: dat er in de gemeente
Ooststellingwerf nog lang niet in kaart is welke mantelzorgers er zijn, laat staan of er overbelasting bij
mantelzorgers is. De gemeente mag, in het kader van privacy niet weten wie het zijn, de
mantelzorgers melden zichzelf ook niet. Op de dag van de mantelzorg werd er een leuke activiteit
aangeboden aan alle mantelzorgers in de gemeente. Er kwamen dertig mensen op af, terwijl de
sociale verzekeringsbank 750 mensen uit de gemeente een mantelzorgcompliment heeft
overgemaakt (een bedrag van 200 euro).
Er is niet genoeg bekendheid, zo wordt geopperd. Mantelzorg leeft niet. Ook bij de verschillende
organisaties niet. Zoals bij Humanitas of bij zorgaanbieders. Men ziet de noodzaak wellicht niet in van
het in kaart brengen van de mantelzorgers. Sommige mantelzorgers zien zichzelf niet zo. Anderen
schamen zich voor hun thuissituatie en willen dit binnenshuis houden. Een enkele weet niet wat de
benaming: mantelzorg betekend. Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorg en vrijwilligerszorg
is ook ingezet in de gemeente Ooststellingwerf. Het heeft niet veel gebracht, zo zegt. Dhr. G. Dhr. C.:
ergens gaat er iets mis, wikkelt de gemeente zaken te snel af? Als we het niet signaleren dan gebeurt
er niets.
De gemeente Ooststellingwerf staat slecht bekend bij de overheid, een slecht teken, vinden de
deelnemers van de focusgroep. Een deelnemer oppert: de gemeente moet de straten waar veel
criminaliteit is beter in de gaten houden.
Een laatste onderwerp in deze bijeenkomst werd nog besproken: hoe kunnen we als samenleving
mensen met dementie en hun naasten nu ondersteunen., daar moeten we naar kijken. En preventie.
Hoe kun je dementie langer uitstellen. Bijvoorbeeld door te puzzelen, je geheugen in beweging
houden. Geheugentraining, en puzzelen in logisch denken.
Uitspraken en quote’s:
Eenzaam maar niet alleen.
Het idee van ouder zijn en worden, moeten we accepteren, ik voel me niet oud.
Iemand is eenzaam als hij zijn gedachten niet kan vullen.
Wanneer de eenzaamheid minder is, is het welbevinden beter, en is er minder snel zorg nodig.
Gezelligheid moeten je maken!
Elkaar ontmoeten is één, met elkaar eten is twee.
Verschil van leeftijd moet er komen!
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A booming business: Baby boomers can boost your bottom
line

In today’s tight economy, baby boomers are providing a boost to U.S. restaurants.

America’s 76 million boomers, born 1946-64, were responsible for 23 billion restaurant visits in 2012, accounting
for $172 billion in sales, according to market research company the NPD Group. By sheer number, boomers have
always played an important role in the economy. But in 2012, consumers in the 48-64 age bracket also spent
more per capita than their younger counterparts, according to a recent NPD study.

Predominantly empty-nesters with disposable income, baby boomers have the means and the freedom to dine
out. “Yet, this is a group of people who feel neglected,” says Bonnie Riggs, the NPD industry analyst who
authored the report. “Restaurant operators have not paid enough attention to their wants and needs.” Here are
some ways to reach out to this large and pivotal group.

Create a comfort zone
● Keep the decibels down. Help boomers enjoy their dinner conversation by turning the background music down
a notch and using design elements and materials like carpeting that reduce ambient noise.

● Shine some light on the situation. Use appropriate lighting so that aging boomers can easily read the menu
and enjoy their meals, says Matt Thornhill, founder of the Boomer Project, a research and consulting agency
based in Richmond, Va., that focuses on baby boomers. “It doesn’t need to be bright lighting; install task lighting,”
says Thornhill, who co-authored Boomer Consumer: Ten New Rules for Marketing to America’s Largest,
Wealthiest and Most Influential Group.

● Improve menu readability. Make sure that the fonts and color combinations allow for easy reading, says
Thornhill.

● Pull up a comfy chair. In the NPD survey, boomers noted that they look for comfortable restaurant seating,
along with better lighting and less noise.

● Give service with a smile. “Boomers really want the people serving them to be polite and friendly,” says Riggs.
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● Make it fun. Explore ways to make dining out entertaining, whether it be an open kitchen or a chef’s table. “This
generation is used to going out to dinner as entertainment,” says Thornhill. “They see themselves a hip, cool and
relevant.” Riggs adds “boomers want to stay active and be forever young.”

● Strive for a balance. While boomers are an important segment, don’t overlook the younger crowd. “They’ll
come in later and spend more at the bar,” says Thornhill. “Don’t shoot yourself in the right foot or the left foot.”

Put options on the menu
● Offer smaller portions. “As people get older, the reality is they need less food,” says Thornhill. Boomers report
they’re eating more, but smaller, restaurant meals, according to NPD.

●Highlight heart-healthy options. Health-conscious boomers seek low-fat, well- balanced meals, says Riggs.
Highlight freshly prepared foods with healthy cooking styles, like broiling and grilling.

● Provide opportunities to indulge. While boomers report that they want healthy options, many of them also
use restaurant visits to indulge, says Riggs, noting that burgers and fries are among their favorites at quickservice
restaurants.

Provide promotional offers
● Create frequent-diner programs. “Boomers want to be rewarded for their loyalty,” says Riggs. For example,
Panera Bread introduced a loyalty program with a twist a couple years ago. The MyPanera program rewards
members with surprises like invitations to special events, previews and tastings, and complimentary or discounted
bakery-cafe menu items.

● Give them a deal. Boomers are looking for coupons and discounts, says Riggs.Daily specials and combomeals are also attractive to this group.
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