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1. Maximaal bereik inwoners met (overheids-)informatie 

 Hanteer in de communicatie met inwoners begrijpelijke taal 

(B1) en zet meer middelen in dan alleen internet; vermeld 

standaard een telefoonnummer en bezoekadres voor nadere 

informatie of hulp bij aanvragen. 

 Onderzoek regelmatig hoe inwoners de toegepaste 

informatiemiddelen ervaren en pas de communicatie daarop aan. Digitalisering 

sluit een grote groep mensen uit, niet alleen ouderen, en het maakt meer 

mensen afhankelijk van anderen. 

 Zet  regelmatig informatie over regelingen en mogelijkheden in huis-aan-

huiskranten en dring aan op zorgvuldige bezorging, zodat meer mensen de weg 

kunnen vinden. 

 Richt aanvraagformulieren en -procedures zo in dat ze niet van ‘het systeem’ 

uitgaan (met bijbehorende vaktermen), maar van de leefwereld van de 

aanvrager. Toets formulieren eerst goed bij de doelgroep(en). Aanvragen moeten 

ook altijd op papier gedaan kunnen worden. Benoem een digi-adviseur of –loket 

die mensen helpt. 

 Benoem een professionele ouderenvoorlichter: iemand die de lokale sociale kaart 

goed kent en die aan (groepen) ouderen op locatie informatie kan geven over 

voorzieningen en regelingen en hoe die aan te vragen. Ter ondersteuning in de 

wijken kunnen vrijwillige ouderenadviseurs en vertegenwoordigers van 

migrantengroepen ingezet worden. 

 Bevorder computer- en taalvaardigheidscursussen in de wijk, gericht op 

specifieke doelgroepen, zoals senioren (op eigen tempo en niveau).  

 Zorg voor afstemming tussen gemeente en sociale verzekeringsbank over actieve 

informatievoorziening/voorlichting aan degenen met onvolledige AOW, gericht 

op hun financiële positie en mogelijkheden. Veel migranten ouderen hebben hier 

belang bij. 

 

2. Ouder worden in eigen huis mogelijk maken 

Het landelijke beleid is gericht op langer thuis wonen en minder in instellingen. Wij 

noemen het liever ‘ouder worden in eigen huis’, omdat dat is wat de meeste ouderen 

willen. Dat vergt een integraal beleid van de gemeente op het gebied van wonen, zorg 

en welzijn, maar ook mobiliteit en veiligheid. Hieronder suggesties voor de daarbij 

spelende thema’s: 
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Mobiliteit/veiligheid 

 Zorg dat alle buurten maximaal bereikbaar zijn met openbaar vervoer of 

adequaat alternatief vervoer (Regiotaxi bv); zorg ook voor meer parkeermoge-

lijkheden voor minder-validen. Stimuleer daarbij initiatieven die ouderen 

ondersteunen in hun dagelijkse mobiliteit (buurtbusje, buurtmobiel, etc.). 

 Zorg voor toegankelijke openbare wegen, gebouwen van de overheid of van door 

de overheid gefinancierde instellingen, alsmede openbaar vervoer. Bevorder 

fietseducatie voor senioren, conform het ingezette beleid van de gemeente. 

 Bevorder de veiligheid in en om het huis met adequate voorlichting over het 

voorkomen van inbraak, babbeltrucs en brand, etc.; benut ook de lokaal actieve 

veiligheidsadviseurs van bijvoorbeeld de KBO (vrijwilligers). 

 

Zorg en welzijn 

 Stimuleer integrale ouderenzorg in de wijken door optimale 

samenwerking tussen huisartsen, thuiszorg, buurtteams en 

andere professionals in de buurt. Voorkom dat ouderen buiten beeld 

blijven/raken of vastlopen in bureaucratie/regels (bv financieringsmogelijkheden, 

aanvraagprocedures); werk met casemanagers, die als schakel fungeert tussen 

zorg- en hulpverleners, de oudere en diens omgeving. 

 Verleng de nu lopende contracten met uitvoeringsorganisaties in het sociaal 

domein (buurtteams, sociaal makelaars, e.d.), in het belang van de continuïteit; 

evaluaties van de betreffende organisaties zijn belangrijk, maar voorkom 

onnodige onrust en onduidelijkheid onder inwoners van de buurten waarin zij 

actief zijn. Bij de grote veranderingen in het welzijnswerk tussen 2013 en 2015 

zijn bepaalde groepen inwoners (zeker ouderen) buiten beeld geraakt; voorkom 

herhaling.  

 Buurtteams worden nog niet goed ‘gevonden’ door ouderen en migranten. Zorg 

voor adequate voorlichting en goed geschoolde buurtteammedewerkers, die tijd 

nemen en goed doorvragen.  

 Formuleer mantelzorgbeleid dat ruimte biedt aan individuele wensen van 

mantelzorgers. Centraal staat daarbij de vraag: “Wat hebt u nodig om het vol te 

houden?” en biedt daarvoor budget. 

 Zorg dat ook wonen in een instelling of in elk geval ‘beschutte’ omgeving mogelijk 

blijft voor wie dat wenst. Langer thuis wonen is niet voor iedereen de beste 

oplossing. Zorg tevens voor voldoende voorzieningen voor dagbesteding en –

verblijf voor ouderen, waarbij rekening wordt gehouden met de eigen 

achtergrond en cultuur. 

 Verbreed het beleid rond hulp bij zingeving en levensvragen, zodat er meer 

ondersteuning mogelijk is dan alleen praktische hulp of activiteiten. Maak 

vergoeding van bijvoorbeeld geestelijke verzorging mogelijk in het kader van de 

Wmo. Vooral ouderen in de laatste levensfase kunnen meer behoefte krijgen aan 

tijd en aandacht, diepgaandere gesprekken over hun levensloop.  
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Wonen 

 Scherp het nu te divers gehanteerde begrip ‘levensloopbestendig’ aan en zorg 

voor consequente toepassing bij woningaanbod in de huur- en koopsector. 

 Zorg voor meer levensloopbestendige woningen en woonomgevingen, maak 

aanpassingen en nieuwe woonvormen/-initiatieven mogelijk. Breng toegankelijke 

liften aan in alle wooncomplexen en verplicht hiertoe bij nieuwbouw. 

 Help senioren actief bij het denken over hun woonsituatie en wat nodig is om te 

blijven of te verhuizen. Neem mogelijke barrières weg om aanpassingen of 

verhuizingen te realiseren. 1 Dit kan bijvoorbeeld door de functie van 

verhuisadviseur, zoals ook de intentie van de raad, te verbreden naar de 

koopsector. 

 

3. Financiële armslag 

 Richt het armoedebeleid zo in, dat niet alleen de 

inkomstenkant van ouderen maatgevend is, maar vooral ook 

de uitgavenkant. Vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd hebben 

mensen vaker te maken met hogere zorgkosten en meer eigen bijdragen. 

Voorkom dat de combinatie van landelijke en lokale regelingen tot onevenredige 

stapeling van kosten leidt. 

 Houd de zorgkostentoeslag in stand. 

 Maak het U-pasaanbod aantrekkelijker, toegankelijker en flexibeler voor 

senioren. Biedt bijvoorbeeld kortingen op computercursussen, dagtochten etc. 

Betrek de Sociale Verzekeringsbank bij het bieden van informatie over regelingen 

zoals de U-pas waar AIO’ers gebruik van kunnen maken. 

 Voer een “Blijverslening” in voor ouderen die een eigen woning willen aanpassen. 

Dit kan Wmo-kosten besparen op termijn. Hanteer het landelijk opgestelde 

model als basis. 

 Verbeter de communicatie over welke eigen bijdragen bij verschillende 

regelingen gelden en wat eventuele combinatie van regelingen en eigen 

bijdragen financieel betekent. 

 

4. Overige aandachtspunten 

 Heb in alle geledingen van beleid en de uitvoering daarvan oog voor diversiteit en 

cultuurverschillen (b.v. migranten of ‘roze’ ouderen). Bevorder scholing en training 

van professionals en vrijwilligers en betrek de vertegenwoordigers van verschillende 

doelgroepen daarbij.  

 Bied belangenbehartigende organisaties meer financiële armslag en slagkracht. Deze 

organisaties hebben kennis van, ervaring met en toegang tot specifieke doelgroepen 

(ouderen, jongeren, daklozen, GGZ, mensen met beperkingen, LHBT-ers, etc.). Zij zijn 

een belangrijke informatiebron voor o.a. lokale politici, zodat de stem van degenen in 

kwetsbare posities gehoord blijft worden.  

                                                           
1
 Zoals bijvoorbeeld bij pilot in Tuindorp / Utrecht voor later –project (website met nuttige info) 


