
DOE MEE!

FLITSONTMOETINGEN MET RAADSLEDEN 
Ben je raadslid? Maak de onderzoekers deelgenoot van jouw 
inzichten, vragen, zorgen en ideeën over ouderen en ouder 
worden in Schiedam/Vlaardingen. Zij knopen korte gesprekken 
aan in de randen en pauzes van raadsbijeenkomsten. 

• Donderdag 10 januari 2019, Stadhuis Vlaardingen
 19.30 uur

• Dinsdag 15 januari 2019, Stadskantoor Schiedam
 Voor, na en in de pauze van het Stadserf

JOINT FACTFINDING-BIJEENKOMSTEN
Ben je professioneel betrokken bij het welbevinden van ouderen? 
Vertegenwoordig je hun belangen? Weet je uit eigen ervaring  
hoe het is om ouder te worden in Schiedam en/of Vlaardingen? 
Dan is de kans groot dat je door contactpersonen bij de 
gemeenten wordt uitgenodigd voor een Joint Factfinding-
bijeenkomst.  
Op basis van een voorzet van de onderzoekers vormen we ons 
tijdens deze bijeenkomsten een scherp beeld over ouderen en 
oud worden in Schiedam en Vlaardingen. We benutten daarbij  
de routekaart in deze flyer. We stellen vast waarover we met 
welke groepen ouderen in gesprek willen. En hoe we met hen in 
contact komen.

• Dinsdag 22 januari 2019  
Lunchkamer in het Stadskantoor, Stadserf 1, Schiedam 
09.00 – 11.30 uur

• Dinsdag 22 januari 2019 
 Burgerzaal in het Stadhuis, Westnieuwland 6, Vlaardingen
 14.00 – 16.30 uur

INLOOPMOMENTEN 
Heb je iets te vertellen over ouderen en oud worden in Schiedam 
en/of Vlaardingen: een ervaring, een standpunt, een idee dat je 
graag wilt delen? Aarzel dan niet om binnen te lopen. De onder-
zoekers gaan graag met je in gesprek.

• Dinsdag 22 januari 2019 
 Lunchkamer in het Stadskantoor, Stadserf 1, Schiedam 
 11.30 – 12.30 uur

• Dinsdag 22 januari 2019 
 Burgerzaal in het Stadhuis, Westnieuwland 6, Vlaardingen 
 16.30 – 17.30 uur

IN GESPREK MET OUDEREN
Ben je nieuwsgierig naar de verhalen van bepaalde groepen 
ouderen? Wil je écht in gesprek komen en doorgronden wat hen 
bezighoudt? Lukt het je om hier in week 7 wat tijd voor vrij te 
maken? Geef je dan op als reporter. De onderzoekers voorzien  
je van gespreksmateriaal en een instructie. 

• Reporters halen verhalen op in week 7:  
maandag 11 tot en met zondag 17 februari 2019.  
De onderzoekers gaan in ieder geval zelf op pad op 
woensdag 13 februari.

VERDIEPINGSSESSIES 
Nam je deel aan een Joint Factfinding-bijeenkomst? Ben je  
als reporter op pad geweest?  Heb je zicht op de groep ouderen 
waar we meer over te weten willen komen? Dan zien de onder-
zoekers uit naar jouw komst. Tijdens deze sessies zetten we de 
verschillende groepen ouderen op de kaart en bespreken we de 
routes die zij lopen: wat gaat goed, waar schuurt het en kan het 
beter?

• Dinsdag 19 februari 2019  
Midden in de Schiedamse samenleving (locatie volgt)

 13.00 – 16.00 uur

• Woensdag 20 februari 2019 
Midden in de Vlaardingse samenleving (locatie volgt)

 13.00 – 16.00 uur

Aanmelden voor Joint Factfinding-bijeenkomsten, 
verdiepingssessies, of meedoen als reporter:  
Mieke.vanderstel@vlaardingen.nl

VERVOLG
Vanzelfsprekend houden we iedereen die mee-
doet goed aangesloten. We werken toe naar 
pakkende, visuele rapportages voor Schiedam  
en Vlaardingen die in juni 2019 behandeld 
kunnen worden in de raadscommissies. 

Wij zien uit naar een gezamenlijk proces  
dat overzicht, inzicht en doorzicht biedt. 

Rob Gilsing, Bianca Rook en Mieke van der Stel,  
namens de rekenkamercommissie
Margot Gerritsen en Jessica van Koert, namens 7Zebra’s

OUDER WORDEN
in Schiedam en Vlaardingen 
   

Hoe is het om ouder te worden in Schiedam en Vlaardingen? Wat streven beide 
gemeenten na als het gaat om het welbevinden van hun oudere inwoners?  
Wat doen de gemeenten zelf en met andere partijen om te bevorderen dat  
oudere inwoners kunnen blijven meedoen in hun gemeenschap? Hoe pakt dit  
in de praktijk uit; wat gaat goed en wat zou er volgens ouderen en betrokkenen 
anders, of beter kunnen?

DE REKENKAMERCOMMISSIE SCHIEDAM-VLAARDINGEN WIL DEZE VRAGEN  
BEANTWOORD KRIJGEN. 
Met als doel om de gemeenteraden inzicht te bieden in hoe het is om ouder te worden in Schiedam en Vlaardingen. De raden hebben 
het thema ‘ouderen’ niet voor niets geagendeerd. Met dit onderzoek beoogt de commissie hen handvatten te bieden voor hun 
kaderstellende rol bij het vaststellen van de nota’s Wmo/sociaal domein. Het gaat dan in het bijzonder om de leefsituatie van oudere 
inwoners en het flankerend beleid dat daarop van invloed is. Of het nu gaat om gezondheid, veiligheid, wonen, mobiliteit, of de 
inrichting van de openbare ruimte. De onderzoekers van 7Zebra’s zetten de leefwereld van ouderen nadrukkelijk centraal. 

IEDERS DESKUNDIGHEID EN CREATIVITEIT IS NODIG.
Want het thema ‘ouderen’ is veelomvattend, ‘de oudere’ bestaat niet en leeftijden zijn betrekkelijk. Intussen gebeurt er in Schiedam 
en Vlaardingen ontzettend veel met en voor – specifieke groepen – ouderen in het licht van zelfredzaamheid- en participatiedoelen. 
Vanuit het kenniscentrum zijn data, analyses en prognoses voorhanden. Beleidsadviseurs zijn in gesprek over hoe ‘meedoen’ door 
ouderen raakt aan allerlei vraagstukken op het gebied van wonen, zorg, mobiliteit en veiligheid. De wijk(ondersteunings)teams, 
ROGplus en vele formele en informele samenwerkingspartners hebben zicht op het wel en wee van bewoners. Met dit onderzoek 
hebben we de kans om overzicht te creëren en gericht in gesprek te gaan met ouderen.

IN GESPREK MET – SPECIFIEKE GROEPEN – OUDEREN 
We weten veel uit onderzoek en ervaring. Maar we hebben persoonlijke verhalen nodig om er nog meer betekenis aan te geven. 
Met elkaar stellen we vast met welke ouderen we in gesprek willen over aspecten die er voor hen toe doen om zo lang mogelijk 
maatschappelijk te participeren en zelfredzaam te zijn. We trekken erop uit met gespreksmateriaal. Door verhalen op te halen, 
komen de grootste kansen en belangrijkste zorgen in beeld.

Schiedam-Vlaardingen

Commisie voor beleidsonderzoek
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DE ALGEMENE VOORZIENINGEN

HET INFORMELE NETWERK 
EN BUURTNETWERK

VOORZIENINGEN OP MAAT

HET SOCIAAL NETWERK

DAGBESTEDING, VERVOERSVOORZIENING EN ANDERE VORMEN VAN PARTICIPATIE

MELD-
PLEKKEN

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

ONDERVOEDING, OVERBELASTE 
MANTELZORG, MISHANDELING, …

HUISARTS
WIJKONDERSTEUNINGSTEAMS/
WIJKTEAMS
ROGPLUS
MINTERS MANTELZORG
CLIËNTONDERSTEUNERS
POLITIE 
VEILIG THUIS 
…

OUDEREN

DE GROENE ROUTE: HET SOCIAAL NETWERK

Deze route is voor mensen cruciaal om te leven zoals 
ze kunnen en willen. Op die route ben je mens tussen 
de mensen. Bewoners letten op elkaar. Niemand zit in 
een isolement. Ontmoetingen en activiteiten vinden 
plaats op vertrouwde plekken. Ouderen vinden de weg 
naar buurtgenoten, familie, vrienden en kennissen voor 
praktische of emotionele steun, vooral als het dagelijks 
leven moeizamer gaat. 

DE GELE ROUTE: HET INFORMELE NETWERK  
EN HET BUURTNETWERK

Op deze route vinden oudere inwoners de weg naar 
activiteiten, verenigingen, of vormen van sport, 
muziek, cultuur, kunst, natuur, buurtverenigingen, 
vrijwilligersorganisaties en bewonersinitiatieven. 
Sommige ervan zijn specifiek voor ouderen. Vitale 
ouderen zijn zelf actief als vrijwilliger en mantelzorger. 

DE ORANJE ROUTE: DE ALGEMENE VOORZIENINGEN

Op deze route benutten en gebruiken oudere 
inwoners algemene voorzieningen, zoals de 
huisarts, het welzijnswerk, maatschappelijk werk, 
mantelzorgconsulenten, sociaal raadslieden, 
cliëntondersteuning, klussen/boodschap/maaltijd/
alarmeringsdiensten, schuld-hulpverlening, GGD, 
bibliotheek, overig particulier en commercieel aanbod.

DE BLAUWE ROUTE: VOORZIENINGEN OP MAAT 
Op deze route kunnen oudere inwoners gebruik maken 
van individuele voorzieningen als zij niet zelfstandig of 
met hulp en steun van de omgeving kunnen meedoen, 
of daarbij meer dan dat nodig hebben: aanpassingen in 
huis, dagbesteding, beschermd wonen, huishoudelijke 
hulp, rolvoorzieningen, logeren, individuele begeleiding, 
vervoer, aanvullende bijstand. 

ALERTE SAMENLEVING

We brengen de routes van – specifieke groepen – ouderen in beeld. 

Kunnen 65+’ers, 75+’ers en 85+’ers in Schiedam en Vlaardingen  
meedoen op een manier die past bij hun leefsituatie en leefstijl?  
Zijn zij bekend met mogelijkheden en voorzieningen? En sluiten  
die aan bij wat zij waardevol vinden? Zijn er specifieke groepen  
ouderen die extra kwetsbaar zijn?

We starten met alles wat al bekend is uit onderzoek, verhalen 
en ontwikkelingen. We stellen met elkaar vast waarover we met 
welke groepen ouderen in gesprek willen. Vervolgens trekken we er 
doelgericht op uit om die verhalen op te halen. 


