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DE ALGEMENE VOORZIENINGEN

HET INFORMELE NETWERK 
EN BUURTNETWERK

VOORZIENINGEN OP MAAT

HET SOCIAAL NETWERK

MELD-
PLEKKEN

(VERMOEDENS VAN) EENZAAMHEID, 
ARMOEDE, VERVUILING, DEPRESSIE, 

ONDERVOEDING, OVERBELASTE 
MANTELZORG, MISHANDELING, …

HUISARTS
WIJKTEAMS
ROGPLUS
MINTERS MANTELZORG
CLIËNTONDERSTEUNERS
POLITIE 
VEILIG THUIS 

OUDEREN

ALERTE SAMENLEVING

Vlaardingen vergrijst dubbel: meer Vlaardingers worden oud 

en ze leven langer. Dat beïnvloedt de mogelijkheden om te 

kunnen participeren en zelfredzaam te zijn.  

Wijkteam

In Vlaardingen wonen 
15.253 65+ ers 
21,2% van de bevolking  
(peildatum: 1 januari 2018)

1e conclusie: Er is veel aanbod voor ouderen,  
maar niet iedereen weet de weg te vinden en kan, 
of wil daar moeite voor doen.

AANBEVELING
A.  Sturen op ontmoeting
 Blijf ruimte geven aan ontmoetingsplekken en activiteiten 

die aansluiten bij het dagelijks leven van een diverse 

groep ouderen, stimuleer om er gebruik van te maken en 

neem drempels en barrières weg.

B.  Effectievere communicatie
 Versterk de communicatie over wat er is en kan, zodat 

mensen weten waar ze aan toe zijn.

2e conclusie: Een groep kwetsbare ouderen  
woont thuis, terwijl dat eigenlijk niet meer kan;  
het is onduidelijk wie hun belangen behartigt.

AANBEVELING
C.  Positie innemen
 Rust de wijkteams zo toe dat zij echt de herkenbare spil in 

de omgeving kunnen zijn en verbindingen kunnen leggen.

D.  Wijkgerichte aanpak
 Stuur op netwerkend werken waardoor mensen en 

initiatieven in buurten en wijken zijn verbonden.

E.  Er op af
 Bevorder het actief op zoek gaan naar kwetsbare ouderen 

en hun naasten om met hen te bespreken wat nodig is.

F.  Coördinatie
 Zie erop toe dat kwetsbare ouderen die thuis wonen 

met zorg een vast aanspreekpunt hebben die het totaal 

overziet.

Het samenspel tussen wijkondersteuningsteams, 

inwoners, professionals, vrijwilligers en mantelzorgers.
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AANBEVELING
K.  Ga en blijf in gesprek met ouderen en hun helpers. Stimuleer elkaar, collegeleden, ambtenaren, samenwerkingspartners om erop uit te gaan en goed contact te houden met de mensen waar het om gaat.

In het onderzoek ‘Ouder worden in Vlaardingen’ 
brachten ouderen, hun helpers, vrijwilligers en 
professionals aandachtspunten voor de toekomst naar 
voren, die de rekenkamercommissie onderschrijft. 
Ze heeft er actiegerichte aanbevelingen van gemaakt 
die ze verbindt aan haar conclusies. Conclusies en 
aanbevelingen hebben een plek gekregen op de 
wandelkaart om visueel te maken hoe ze raken aan  
de routes die ouderen lopen om mee te kunnen doen 
aan de samenleving. 

3e conclusie: Er is grote behoefte aan geschikte  
woonvormen voor ouderen met zorg, nu en in  
de toekomst.

AANBEVELING
G.  Passend wonen, nu en straks
 Investeer in nieuwe woonvormen.

H.  In gesprek over ouder worden
 Moedig jonge ouderen aan om vooruit te kijken en 

bevorder initiatieven die aansluiten bij de nieuwe 

generatie ouderen.

4e conclusie: Er hangt (te)veel op de inzet van 
vrijwilligers en mantelzorgers. 

AANBEVELING
I.  Zorg voor mantelzorgers
 Zie erop toe dat mantelzorgers eerder in beeld zijn bij 

mantelzorgondersteuners.

J.  Vrijwilligerswerk nieuwe stijl
 Waardeer en stimuleer de inzet van (jonge) ouderen als 

vrijwilliger.

De oudere bestaat niet. In dit onderzoek zijn 3 profielen uitgelicht. 
PRETTIG LEVEN, MEE KUNNEN DOEN, ZELF/SAMEN REDZAAM ZIJN.
Wat voor een samenleving wil Vlaardingen zijn? 
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