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Gelukkig/tevreden ouder 
worden. 
Hoe is dat bij U?



Aandachtspunten
uit de workshops

4 workshops

1. Aansluiting informele en formele 

organisaties

2. Preventief Huisbezoek 75+

3. Eenzaamheid onder migranten

4. Eenzaamheid onder mantelzorgers



1. Aansluiting Informeel en 

formeel

Centrale vraag:

Wat en welke wensen wil ik hebben 

vastgelegd en geregeld voor de laatste 

fase van/uit mijn leven in mijn 

levenstestament of wilsbeschikking?



toelichting

 Hoe en wat moet ik vastleggen?

 Wie/wat kan mij hierbij helpen ?

(internet/notaris)

 Welke checklists zijn geschikt?



2. Preventief Huisbezoek 75 +

Centrale vraag:

Waarom worden signalen niet eerder 

opgepakt door de omgeving, informeel en 

formeel? Wat kunnen we doen aan de 

onderbelichting van de zorgfunctie bij het 

meldpunt Zorg en Woonoverlast?



Toelichting
 Het onderzoek van de GGD bestaat vooral uit 

dossieronderzoek.

 De burger is weinig bekend met het melden 
van zorgelijke signalen.

 Terugbrengen van opbouwwerkers, 
buurtbeheer, buurtregisseurs, etc.

 Informatie uit de bezoeken komt niet goed 
terecht door verkokering, privacy, ontbreken 
van monitoring en terugkoppeling ingezette 
hulp.



3. Eenzaamheid onder 

migranten

Centrale vraag:

Hoe kunnen we ons richten op inclusie van 

alle migrantengroepen om eenzaamheid 

en uitsluiting te voorkomen?



toelichting
 Het beleid t.a.v. migrantengroepen is niet inclusief 

de verdeling van voorzieningen en de informatie 
hierover is uit balans 

(vergeten landen vb. Eritrea, Filipijnen)

 Meer rekening houden met de culturele 
verschillen/ principes/denkwijze over ouder 
worden en de ouder-kind relatie

 Meer aandacht voor 
taal/communicatieproblemen inclusief 
laaggeletterdheid en digitalisering, werken met 
tolken

 Werken met sleutelfiguren



4. Eenzaamheid onder 

mantelzorgers

Centrale vraag:

Hoe kan je mantelzorgers beter faciliteren 

en empoweren om hun “geliefden” beter 

bij te staan en te ondersteunen?



Toelichting

 Empoweren van mantelzorgers, in staat zijn 

adequaat  eigen vraag, eigen regie, eigen 

zorg te formuleren en er op toe te zien. 

(Duidelijke informatie, wie heb je nodig voor 

welk probleem)

 Mantelzorgers direct betrekken bij het 

opstellen van een zorgplan 

 Het sneller inzetten van en gebruikmaken van 

WMO voorzieningen. (lange wachttijden)



Vervolg Toelichting
 meedenken op de korte en langere termijn 

van informeel en formeel

 De effecten van tegenstrijdige wetten, regels 
en maatregelen op de kring rond de 
zorgvrager.

 Rekening houden met privacy, systeem/gezin, 
persoonlijkheid, wensen en beperkingen. 

(Chronische zieken zorgen voor elkaar)

 Goede samenwerking en vooral afstemming 
tussen formeel en informeel 


