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1. Inleiding  
 

In deze nota van de SBA (Stichting Senioren Belangenbehartiging en Advisering) in Dronten wordt een 
pleidooi gehouden om politiek, bestuurlijk, economisch en sociaal tot een integraal Ouderenbeleid en een 
Uitvoeringsagenda van dat beleid te komen. De groep ouderen, 55+ers (*) neemt (ook) in Dronten in omvang 
toe en vormt nu al 27% van de bevolking. Dit komt neer op 11.056 burgers op een totale bevolking in de 
gemeente Dronten van 40.398 burgers (tabel bevolkingsopbouw per 1 januari 2015 bijlage 1). De prognoses 
geven een verdere stijging aan van het percentage ouderen in Dronten; de groep ouderen zal binnen enkele 
jaren een derde van de bevolking uitmaken. 
 
(*) de leeftijd van 55 jaar wordt gebruikt als aanduiding voor “ouderen” in de data van de GGZ, van de ouderenbonden en in 

http://www.encyclo.nl/lokaal/10449 

 

2. Collegeprogramma 2014-2018 en Ouderenbeleid 
 

In het Collegeprogramma 2014-2018 van de betrokken partijen in de gemeenteraad van Dronten, wordt 
slechts op enkele onderdelen van het programma expliciet verwezen naar ouderen. Deze onderdelen uit het 
Collegeprogramma 2014-2018, zijn de volgende: 

 Swifterbant zorgwoningen voor ouderen nabij het centrum (pag. 26); 

 individuele voorzieningen, zoals woningaanpassing, een scootmobiel of huishoudelijke hulp (pag. 32) 

 speerpunten: Terugdringen roken, drugs- en alcoholgebruik onder jongeren en ouderen (zie voor 
uitvoering jeugdbeleid); Versterken van de dementieketen. (pag. 35) 

 Ook gezondheidsbeleid is er op gericht om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Dit 
geldt ook voor onze ouderen. Onze oudere inwoners (75+) krijgen specifieke aandacht door de 
gesprekken die met hen worden gevoerd, dit ter voorkoming van eenzaamheid en verwaarlozing, 
en t.b.v. herkenning van een (eventuele) zorgvraag (pag. 35) 

 Bij (ver)nieuwbouw hanteren we het piramidemodel en hebben we oog voor levensloopbestendig 
wonen. (pag. 38) 

 
Daarnaast worden er thema’s aangesneden, die voor velen onder de 55 jaar weinig of geen problemen 
opleveren, maar in veel gevallen problematisch zijn voor ouderen en dus om een specifieke aanpak voor 
ouderen vragen. Het gaat hier om de, in het Collegeprogramma 2014-2018, genoemde thema’s: informatie 
en communicatie met de bevolking, digitalisering en armoedebeleid: 

 correspondentie met inwoners, bedrijven en instellingen zal steeds meer via digitale weg 
plaatsvinden. Digitaal waar het kan en persoonlijk waar het moet (pag. 46). 

 De methodieken vergen communicatie op maat, waarbij gebruik gemaakt wordt van nieuwe 
(digitale) technieken (pag. 45). 

 Armoedebeleidsplan 2015-2018. We richten ons op risicogroepen (zoals gezinnen/alleenstaande 
ouders met kinderen, chronisch zieken en gehandicapten) (pag. 31). 

 

3. Collegeprogramma 2014-2018 met Ouderenbeleid 
 

Ofschoon er aanzetten zijn, wordt in het Collegeprogramma 2014-2018 niet gesproken over, noch verwezen 
naar beleid dat zich richt op de groep ouderen in de gemeente, zogenaamd ouderenbeleid. De SBA in de 
gemeente Dronten beschouwt dit als gemiste kansen, gezien de huidige en verwachte demografische 
ontwikkelingen in de gemeente Dronten. Ouderenbeleid is niet meer of minder stigmatiserend dan 
jeugdbeleid of beleid m.b.t. werkeloosheid; integendeel het focust op een herkenbare groep met een eigen 
problematiek, die om toegesneden maatregelen vraagt.  
 
Een College dat haar uitgangspunten en de nota’s op gebied van (lange termijn) structuur, economie en 
sociale ontwikkeling serieus neemt, ontkomt niet aan een visie op vergrijzing en specifieke aandacht voor 
ouderen. Uit een aantal maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen, dat in bijlage 2 wordt beschreven, 
blijkt, dat er een integrale opgave ligt om op langere termijn de maatschappij sociaal in evenwicht te houden, 
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waarbij ouderen een belangrijke rol kunnen vervullen. Een visie op deze opgave zal de politiek samen met 
het maatschappelijk krachtenveld kunnen vastleggen in een integraal ouderenbeleid. In een 
uitvoeringsagenda worden uitgangspunten en acties beschreven, waarlangs de gemeente in samenspraak 
met burgers, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en professionals de overeengekomen 
doelstellingen wil concretiseren en controleerbaar maken.  
 

4. Thema’s van de uitvoeringsagenda 
 

De thema’s van de uitvoeringsagenda zijn:  
 

1. bevorderen zelfredzaamheid;  
2. voldoende levensbestendige (ouderen)woningen realiseren en via simpele procedures alternatieve 

woonvoorzieningen toestaan zoals ‘kangoeroewoningen/tandemwoning’ en woonunits voor 
ouderen bij hun kinderen zonder dat RO dit tegengaat;  

3. verbeteren informatievoorziening;  
4. signaleren en voorkomen van eenzaamheid en kwetsbaarheid;  
5. ”actief ouder worden” (levensfasebewust personeelsbeleid) en (sociaal) maatschappelijk 

verantwoord ondernemen;  
6. het betrekken bij en stimuleren van de kracht van ouderen bij het vrijwilligerswerk;  
7. gezonde levensstijl;  
8. ondersteunen mantelzorg.  

 

5. Opbouw van de nota Ouderenbeleid  
 

De maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen, waarvan hierboven gesproken wordt, zijn, omwille van 
leesbaarheid en focus, in bijlage 2 uitgewerkt. Ze omvatten de volgende ontwikkelingen: 
1. Maatschappelijke ontwikkelingen 

1.1 Langer werken  
1.2 Vrijwilligerswerk  
1.3 Diversiteit in het ouder worden  
1.4 Eenzaamheid / Sociaal isolement 
1.5 Technologische ontwikkelingen (ICT)  
1.6 Sociaal Domein Dronten  http://www.dronten.nl/sociaaldomein0321 

1.6.1 Uitvoering van de WMO; de werkwijze - Dronter Koers 
1.6.2 Wet publieke gezondheid  
1.6.3 Wet Werk en Bijstand  

2. Bestuurlijke kaders  
2.1 Collegeprogramma 2014-2018 is leidend voor het huidige College van B&W 
2.2 Structuurvisie  
2.3 Economische Visie  
2.4 Armoedebeleid  
2.5 Sportbeleid: Sportnota Dronten 2014 – 2017 

 

Deze Maatschappelijke ontwikkelingen en Bestuurlijke kaders beïnvloeden, geven richting en sturen 
integraal ouderenbeleid en de thema’s van de uitvoeringsagenda. 
Hierna worden de bovengenoemde acht thema’s kort uitgewerkt, waarbij de planning van 
Collegeprogramma 2014-2018 gevolgd is, om de inpassing van Ouderenbeleid in het Collegeprogramma 
2014-2018 te faciliteren. 
Tenslotte worden een samenvatting conclusies en aanbevelingen aangegeven. 
  

file:///C:/Users/van%20Bree/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UPK3EJBM/Sociaal%20Domein%20Dronten%20%20http:/www.dronten.nl/sociaaldomein0321
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6. Uitgangspunten en Thema’s van de Uitvoeringsagenda 
 
De ontwikkelingen die in bijlage 2 zijn geschetst, leiden tot verschuivingen in de visie op betekenis en rol van 
ouderen in de gemeente. Samen met de ouderen van Dronten zal integraal ouderenbeleid vorm en inhoud 
gegeven moeten worden via een concrete uitvoeringsagenda. Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten voor 
de invulling van integraal ouderenbeleid en de uitvoeringsagenda? 
 

6.1 Uitgangspunten  
 

 Vertrekpunt is de leeftijdsgroep 55+.  

 Ouderen hebben een veranderende diversiteit aan wensen en behoeften. Ouderen willen en kunnen 
steeds meer zelf keuzes maken en zo lang als mogelijk de regie over hun eigen leven voeren. Deze 
wensen en behoeften zijn mede afhankelijk van de levensfase waarin men zich bevindt. De gemeente 
zal voor deze levensfase bewust beleid dienen te voeren (zie bijlage 3).  

 Eigen kracht, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid staan centraal waarbij sprake is van 
verantwoorde ondersteuning. De gemeente faciliteert waar nodig en mogelijk en regisseert, maar 
niet vanzelfsprekend. 

 Een integrale uitvoeringsagenda betekent een concrete agenda gericht op samenwerking waarin de 
aandacht voor de ouder wordende Drontenaar herkenbaar en samenhangend tot uitdrukking wordt 
gebracht. Ook in het strategisch en sectoraal gemeentelijk beleid (vervoer, economie, woningbouw, 
sport, cultuur) zal deze aandacht zichtbaar dienen te zijn. 

 

6.2 Thema’s Uitvoeringsagenda 

 
6.2.1 Het bevorderen van de zelfredzaamheid 
 

Hoe ouder je wordt, hoe groter de vraag naar het behoud van je zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid betekent 
namelijk voor jezelf en je huishouden kunnen zorgen. Het betekent niet afhankelijk zijn van anderen of hun 
inkomen. Het betekent langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Het betekent een actief sociaal leven kunnen 
leiden. Zelfredzaam zijn betekent ook de mogelijkheden hebben om zelfstandig informatie te verzamelen 
over de zorg- en welzijnsmogelijkheden. En de mogelijkheden om jezelf te kunnen verplaatsen in een 
toegankelijke omgeving of door gebruik maken van de verschillende vervoersvoorzieningen.  
 
2018 
In 2018 zijn alle ruim 11.000 personen van 55 jaar en ouder bezocht, te beginnen bij de oudste personen. Er 
is een inventarisatie gemaakt, die tenminste de komende vijf jaar in kaart brengt wanneer en welk soort 
ondersteuning en voorzieningen er per persoon nodig zijn om de zelfredzaamheid maximaal te realiseren. 
Dit kan variëren van een boodschappendienst tot huishoudelijke hulp.  
 
In 2016 wordt een projectteam geformeerd, dat met behulp van vrijwilligers (ouderen), de doelstelling voor 
2018 gaat realiseren. In 2016 en 2017 worden de data van gestandaardiseerde interviews opgeslagen in een 
elektronische database, die de gemeente gaat ondersteunen bij haar meerjarenplanning voor de 
noodzakelijke/gewenste ondersteuning en voorzieningen 
 

6.2.2. Voldoende levensbestendige (ouderen)woningen 
 

Zelfredzaamheid kan worden bevorderd door op het juiste moment ondersteuning te bieden en - 
voorzieningen te treffen. Dit kan variëren van een boodschappendienst tot huishoudelijke hulp.  
Hetzelfde geldt voor woonvoorzieningen, waarbij voorop staat dat aanpassingen in en rondom het huis de 
zelfredzaamheid bevorderen. Dit betekent dat ingezet wordt om gemeentebreed te komen tot een 
evenwichtig pakket met voldoende aangepaste zorgwoningen, kleinschalige zorgcentra en gemeentelijke, 
gespecialiseerde voorzieningen, in binnen en buitengebied. Het is van groot belang om de behoefte van 
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ouderen vroegtijdig en helder in beeld te hebben om daarop vraaggerichte diensten te kunnen bieden en/of 
te ontwikkelen.  
 

2018 
In 2018 zijn alle ruim 11.000 personen van 55 jaar en ouder bezocht, te beginnen bij de oudste personen. Er 
is een inventarisatie gemaakt, die tenminste de komende vijf jaar in kaart brengt wanneer en welk soort 
ondersteuning en voorzieningen er per persoon nodig zijn om de woonvoorzieningen te optimaliseren. 
Hierbij staat voorop dat aanpassingen in en rondom het huis de zelfredzaamheid bevorderen. Dit betekent 
dat ingezet wordt om gemeentebreed te komen tot een evenwichtig pakket met voldoende aangepaste 
zorgwoningen en kleinschalige zorgcentra.  
 
In 2016 wordt een projectteam geformeerd, dat met behulp van vrijwilligers (ouderen) de doelstelling voor 
2018 gaat realiseren. In 2016 en 2017 worden de data van gestandaardiseerde interviews opgeslagen in een 
elektronische database, die de gemeente gaat ondersteunen bij haar meerjarenplanning voor de 
noodzakelijke/gewenste ondersteuning en voorzieningen 
 

6.2.3 Verbeteren van de Informatievoorziening 

Een gestroomlijnde informatievoorziening is een randvoorwaarde om signalen te kunnen opvangen en om 
vraaggericht te kunnen werken. Een vraag (of signaal) van een oudere burger moet zowel verticaal (van vraag 
naar antwoord) als horizontaal (uitwisseling tussen gemeente en aanbieders en onderling) stromen. Als dit 
niet stroomt dan stokt het ergens, blijft de vraag of het signaal liggen en worden er geen antwoorden gegeven 
of acties ondernomen. De gemeente zou met de aanbieders de beschikbare informatie en voorlichting 
moeten toetsen op logica en gebruiksgemak.  
 
In het Collegeprogramma 2014-2018 wordt het volgende beeld geschetst; “We gaan steeds meer producten 
en diensten via het digitale loket aanbieden. Daarnaast werken we met ons Klant Contact Centrum aan het 
zoveel mogelijk direct beantwoorden van klantvragen. Hiervoor wordt een zaaksysteem ingevoerd en 
worden fysieke en in toenemende mate digitale archieven en bestanden duurzaam toegankelijk gemaakt. 
Correspondentie met inwoners, bedrijven en instellingen zal steeds meer via digitale weg plaatsvinden. 
Digitaal waar het kan en persoonlijk waar het moet.” 
 
2018 
In 2018 zijn er op basis van onderzoek en aanbevelingen (eventueel door een externe expertise organisatie) 
maatregelen genomen, die de kwaliteit en leesbaarheid van de informatie vanuit de gemeente met 50 % 
verbeterd t.o.v. een nulmeting in 2016. Digitaal loket, Klant Contact Centrum, Zaaksysteem en 
correspondentie zijn zodanig vormgegeven dat ouderen er mee overweg kunnen 
 
In 2016 wordt een nulmeting kwaliteit en leesbaarheid van de informatie gedaan en worden de digitale 
middelen aangepast aan de behoeften en mogelijkheden van ouderen. 
 

6.2.4 Traceren en voorkomen van eenzaamheid en kwetsbaarheid  
 

Het bevorderen van zelfredzaamheid begint bij het signaleren en traceren van kwetsbaarheid. Het wegvallen 
van sociale verbanden als arbeid of het wegvallen van de mobiliteit verkleint de leefwereld van de ouderen. 
Andere sociale verbanden of voorzieningen dienen in zicht te komen of in zicht te worden gebracht. Sommige 
ouderen kunnen met eenvoudige maatregelen weer actief bij het leven in de woongebieden worden 
betrokken. Anderen moeten actief uit hun sociaal isolement worden gehaald. Wijkwelzijnswerk, cultuur en 
vrijwilligerswerk zijn daarvoor goede instrumenten. Activiteiten en ondersteuningsmogelijkheden moeten 
worden afgestemd op de levensfase van de mensen waar het om gaat. (zie bijlage 3) 
Er zijn intussen succesvolle Initiatieven ontstaan zoals inloophuizen “de Kans” in Biddinghuizen en ‘De 
Herberg’ in Dronten. In 1997 is “De Herberg” gestart in Dronten. Twee dagdelen per week in de Ludgeruskerk 
en één dagdeel in het Denksportcentrum. De belangstelling hiervoor is per keer, gemiddeld circa 18 
personen. Voorts kan twee keer per maand in de Ludgeruskerk op zondag een maaltijd worden gebruikt. De 
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belangstelling hiervoor is gemiddeld circa 30 personen. In 2015 is het Toon Hermanshuis in gebruik genomen. 
Dit huis is één dagdeel beschikbaar voor mensen, die met kanker te maken hebben, c.q. te maken hebben 
gehad. 
 
2018 
In 2018 is een reeks burgerinitiatieven (burgerparticipatie zoals “Coalitie erbij Dronten”) tot uitvoering 
gekomen, gericht op het signaleren en traceren van eenzaamheid en kwetsbaarheid. De dorpen spelen 
hierbij een rol. Er is duidelijk voortgang geboekt door de bestaande welzijnsorganisaties, zorgaanbieders, 
belangenorganisaties voor ouderen, verenigingen, kerken, etc. in hun gezamenlijke activiteiten gericht op 
ouderen en het onderhouden van hun sociale netwerken. Succesvolle Initiatieven zoals inloophuizen “de 
Kans” in Biddinghuizen, ‘De Herberg’ en een tweede inloophuis in Dronten, dat intussen gerealiseerd is 
worden financieel ondersteund en uitgebreid naar Swifterbant. 
 
In 2016 en 2017 worden de GGZ-cijfers voor Dronten op gebied van eenzaamheid (zie bijlage 2. punt 1.3) 
geconcretiseerd. Een projectteam, geformeerd zoals onder de punten 6.2.1 en 6.2.2 is aangegeven, gaat met 
behulp van vrijwilligers (ouderen) eenzaamheid in kaart brengen. In 2016 en 2017 worden de data van 
gestandaardiseerde interviews opgeslagen in een elektronische database, die de gemeente gaat 
ondersteunen bij haar meerjarenplanning voor de noodzakelijke/gewenste ondersteuning en voorzieningen.  
De voorbereiding voor het stichten van nieuwe inloophuizen is gestart en naast het eerste inloophuis in 
Dronten “de Herberg” is een tweede inloophuis in Dronten gerealiseerd.  
 

6.2.5 Bevorderen ”actief ouder worden” 

 
De maatschappij kantelt van een groene samenleving (nog veel in de toekomst op te bouwen menselijk en 
sociaal kapitaal) naar een grijze samenleving (reeds veel opgebouwd menselijk en sociaal kapitaal aanwezig). 
Willen we de maatschappij draaiende houden zal het reeds opgebouwde kapitaal aangewend en voor onze 
maatschappij behouden moeten blijven. Dit moeten we leren en stimuleren. Dit “actief ouder worden” 
begint reeds in de werkzame periode. De werkgever zal moeten leren om, mede vanuit de oprekking van de 
pensioenleeftijd, aandacht te hebben voor de verschillende levensfasen van zijn medewerker met de daarbij 
horende typerende kenmerken en behoeften, om daardoor duurzame inzet te waarborgen. Daarnaast zal de 
werkgever oog moeten hebben voor tijdige kennisoverdracht. De werknemer zal moeten leren om het 
vermogen om te werken volop te benutten, rekening houdend met de verschillende levensfasen, kwaliteiten 
en ambities. Door aandacht te hebben voor deze twee invalshoeken kan een opgebouwd sociaal kapitaal 
behouden en “hergebruikt” worden.  
De gemeente kan hieraan bijdragen door dit agendapunt op de agenda te zetten binnen de eigen organisatie 
en in contact met werkgevers. 
 

2018 
In 2018 heeft actief overleg met het bedrijfsleven geresulteerd in een afname van het aantal werklozen onder 
de groep ouderen van 55+ met 30% t.o.v. januari 2016. De gemeente heeft in haar vacaturebeleid 50% van 
de vacatures opgevuld met 55-plussers. 
 
In 2016 wordt de voorbereiding gestart voor een seminar van een halve/hele dag met het thema “Als je voor 
Zilver gaat, krijg je Goud”, “feiten voor het bedrijfsleven over senioren”. Door feiten en cijfers te presenteren 
over senioren in de gemeente Dronten en over hun capaciteiten, nemen de vooroordelen t.o.v. ouderen af. 
Nazorg in de vorm van bezoek aan de deelnemende bedrijven zou een beeld moeten geven over de te 
verwachten vacatures. 
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6.2.6 Betrekken van de kracht van ouderen bij vrijwilligerswerk  
 

Keuzevrijheid en zingeving zal de (nieuwe) vrijwilliger steeds kritischer laten zijn op zijn inzet. Op dit moment 
is veel zilveren kracht actief binnen het verenigingsleven, activiteiten/evenementen en als mantelzorger. 
Deze kracht is voor een groot deel gekoppeld aan de huidige generatie ouderen. De komst van een nieuwe 
generatie zal gevolgen hebben voor de huidige, veelal multi inzetbaarheid van mensen in het 
vrijwilligerswerk. De nieuwe vrijwilliger zet zich meer projectmatig in en wenst een vergoeding voor zijn/haar 
diensten. In de voorliggende periode zal het aantal vrijwilligers en het vrijwilligerswerk toenemen. De 
toename in de behoefte aan in vrijwilligers wordt toegeschreven aan 65-plussers. Er is dus meer vraag dan 
aanbod. Meer samenwerking tussen verenigingen en (vrijwilligers)organisaties is dan ook opportuun.  
 
2018 
In 2018 staat er actief beleid voor de instroom van oudere vrijwilligers en is meetbaar gemaakt hoeveel 
vrijwilligers o.a. als mantelzorger er actief zijn en hoe groot de in- en uitstroom per jaar is. De cijfers maken 
het mogelijk om gerichte ondersteunende maatregelen te nemen. Te denken valt ook aan de tijdelijke 
ontlasting van mantelzorgers, die dreigen uit te vallen wegens de zorgdruk. 
 
In 2016 wordt een registratie opgezet, waarbij aantallen en soorten vrijwilligers, met name mantelzorgers, 
in kaart worden gebracht. 

 
6.2.7 Bevorderen gezonde levensstijl 

Overgewicht en bewegingsarmoede zijn problemen die de gemeente tegenkomt bij alle leeftijdsgroepen. Een 
gezonde levensstijl bevordert de vitaliteit van de burgers en dus ook het vitaal ouder worden, maar vraagt 
tegelijkertijd om een op ouderen gerichte aanpak. Een gezonder levensstijl kan positief beïnvloed worden 
door de levenskwaliteit en het maatschappelijk functioneren van mensen te verbeteren. De subjectieve 
beleving van een goede gezondheid en welbevinden gaat immers ook over zingeving, harmonie, het gevoel 
te participeren. Deze benadering vergt een andere kijk op preventie van bijvoorbeeld GGD, Maatschappelijk 
werk, GGZ en andere spelers. Deze organisaties zullen als netwerk moeten samenwerken met burgers, 
ouderenbonden en de gemeente om de vragen en oplossingen van buurten en burgers te ondersteunen.  
 
2018 
In 2018 zijn er in nauw overleg met de sportcoach een reeks van bewegingsactiviteiten beschikbaar en 
worden intensief gebruikt. Dit zijn jeu de boules, koersbal, biljarten, wandelen, bewegen, fietsen, zwemmen 
in warmer water. Er worden regelmatig nieuwe initiatieven ontwikkeld en door de gemeente ondersteund. 
 
In 2016 worden bestaande clubs gevraagd om activiteiten, zoals jeu de boules, koersbal, biljarten, wandelen, 
bewegen, fietsen, zwemmen, binnen de gemeente Dronten te promoten en nieuwe clubs op te richten. De 
sportcoach is hier actief en stimulerend bij betrokken. 
 

6.2.8 Ondersteunen Mantelzorgers  

De groep mantelzorgers is zeer divers en de aanspraak op mantelzorgers wordt groter en belangrijker 
naarmate men in een latere levensfase terecht komt. Mantelzorgers dragen zorg voor hun partner of ander 
familielid die door minder validiteit of een chronische ziekte minder zelfredzaam is geworden. Dankzij de 
mantelzorg van hun partner of een ander familielid kunnen zij langer thuis blijven wonen. De kanteling in het 
beleid vraagt ook om een grotere inzet van het eigen sociale netwerk. Het werk van de mantelzorger is bijna 
te vergelijken met die van een professionele arbeidskracht. De mantelzorg heeft dus recht op informatie, 
materiële en emotionele ondersteuning.  
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2018 
In 2018 is er een programma, dat mantelzorgers ondersteunt en (te) zwaarbelaste mantelzorgers tijdelijk 
ontlast van hun zorgtaak. 
 
In 2016 worden aanbiedingen vergeleken om tot een programma te komen dat mantelzorgers tijdelijk 
ontlast.  
 

7. Samenvatting, Conclusies en Aanbevelingen 
 

Samenvatting 
Deze nota “Ouderenbeleid Dronten 2016 – 2020” zal aan het College van B&W, de politieke partijen, de 
raadsfracties en andere belanghebbenden aangeboden worden. Het is een pleidooi om te komen tot een 
integraal ouderenbeleid en een daarop gebaseerde uitvoeringagenda binnen de gemeente Dronten. Het 
Collegeprogramma 2014-2018 is naar de mening van de SBA onvoldoende toegesneden op ouderen van 55+, 
die meer dan een kwart van de Dronter bevolking vormen. De uitvoeringsagenda bestaat uit acht thema’s, 
die vervolgens in korte stukken worden toegelicht, gericht op een perspectief voor 2018 en actieplannen en 
activiteiten gedurende de jaren 2016-2017.  
 
Welke conclusies kunnen er nu getrokken worden?  
We beperken ons hier tot enkele hoofdpunten, zonder in detail te gaan op de thema’s van de 
uitvoeringsagenda. 

 Ouderen willen en kunnen steeds meer zelf keuzes maken en zo lang als mogelijk de regie over hun 
eigen leven voeren. Eigen kracht, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid staan centraal. De 
gemeente faciliteert waar nodig en mogelijk en regisseert, maar laat onverlet het eigen initiatief aan de 
ouderen. 

 Ouderenbeleid en een concrete en controleerbare uitvoeringsagenda is onontkoombaar, gegeven de 
toenemende vergrijzing, de maatschappelijke ontwikkelingen en de bestuurlijke kaders en de omvang 
van de groep ouderen (55+): 27% in Dronten 

 De acht thema’s van de uitvoeringsagenda zijn voor een evenwichtige Dronter gemeenschap relevant 
en dulden geen uitstel om ze vanaf 2016 ter hand te nemen. 
 

Wat kunnen we dan tenslotte, met alles wat al is gezegd, nog aanbevelen? 

 Erken de groep ouderen, die een substantieel deel uitmaken van de bevolking, met hun eigen 
problematiek en besluit tot opzet van Ouderenbeleid en een Uitvoeringsagenda met de aangegeven 
thema’s en gerichte maatregelen voor deze groep, 

 Schakel ouderen in als vrijwilliger voor een aantal zinvolle taken om de doelen van het ouderenbeleid in 
kaart te brengen. 

 Ondersteun initiatieven en maatregelen, die mantelzorgers tijdelijk kunnen ontlasten.  

 Gezien de geschetste uitvoeringsagenda in relatie tot de omvang van de groep Ouderen zou het aan te 
bevelen zijn om frequent overleg houden tussen de verantwoordelijke wethouder(s) en de SBA. 

 
 
 

Namens het bestuur van de SBA 
 
Otto van der Heide, voorzitter 
Henk van den Brink, secretaris 
 
2 februari 2016 
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Bijlage 1. Bevolkingsopbouw Dronten per 1-1-2015 
 

  



12 
Ouderenbeleid Dronten 2016 – 2018, vastgesteld SBA 

 
  



13 
Ouderenbeleid Dronten 2016 – 2018, vastgesteld SBA 

Bijlage 2. Maatschappelijke Ontwikkelingen en Bestuurlijke kaders 
 

1. Maatschappelijke Ontwikkelingen  
 

1.1 Langer werken  
 

Er is een ontwikkeling dat mensen meer werken en langer doorwerken. In 2006 werkten in Nederland 92.000 
mensen door na hun 65ste. In 2011 is dat aantal al gestegen naar 141.000.  Hoewel deze cijfers veelbelovend 
zijn hebben we tegelijkertijd te kampen met een groep werkzoekenden in deze leeftijdsgroep die moeilijk 
plaatsbaar is.  
Het feit dat langer werken wettelijk verankerd gaat worden betekent nog niet dat alle werkgevers 
levensfasebewust personeelsbeleid voeren. De Europese Unie heeft dan ook een specifiek programma 
opgestart om levensfasebewust personeelsbeleid onder de aandacht te brengen: “active aging” ofwel in onze 
termen ”actief ouder worden” 
 

1.2 Vrijwilligerswerk  

Als gevolg van de demografische ontwikkelingen en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt krijgt de nieuwe 
generatie ouderen minder vrije tijd. Van alle 55- tot 74-jarigen is een op de drie vrijwilliger. De ouderen zijn 
daarmee grootleverancier van het vrijwilligerswerk.  
 

Mantelzorg en vrijwilligerswerk in Dronten 

 
Bron: Gezondheidsnota 2014 ‐ 2017 

 

 Het Sociaal en Cultureel Planbureau verwachtte van 2009 tot 2030 een stijging van het aantal ontvangers 
van mantelzorg met 86%. Het aantal mantelzorgers neemt in die periode toe met 5%, waardoor vraag 
en aanbod redelijk in balans zijn.  

 Zoals bovenstaande tabel laat zien is 31% van de volwassenen en 33% van de senioren in Dronten als 
vrijwilliger actief. De gemiddelden in Flevoland liggen op 26%. 

De inzet van (zorg)vrijwilligers is komende jaren cruciaal om de zorg en ondersteuning op peil te houden. 
De werving en matching van vrijwilligers voor incidentele en kortdurende werkzaamheden zal nog sterk 
moeten verbeteren om dit te bereiken. Hierover heeft de gemeente in 2014 beleid opgesteld. 

 
1.3 Diversiteit in het ouder worden  
 
Dé oudere bestaat niet. Ouderen vormen vanwege leeftijd, gezondheid (vitaliteit) en sociaaleconomische 
positie een heterogene groep. Leeftijd alleen en vitaliteit alleen zijn daarbij niet de bepalende factoren maar 
beïnvloeden elkaar. In combinatie met de sociaal economische positie is een onderscheid te maken in vier 
groepen ouderen die kunnen verschillen in zelfredzaamheid en kwetsbaarheid.  
Zelfredzaamheid is dan de mate waarin mensen vaardigheden en middelen hebben om hun leven, welzijn 
en welvaart te sturen/bepalen/beheersen. Kwetsbaarheid is dan de mate waarin problemen zich voordoen 
die veroorzaakt worden door een achteruitgang in het fysieke, perceptuele, cognitieve, maatschappelijke, 
economische of mentale functioneren van mensen. Omgaan met kwetsbaarheid hangt af van de 
zogenaamde „reserve capaciteit‟ (veerkracht) die ouderen hebben om met de nadelen en teleurstellingen 
als gevolg van belangrijke gebeurtenissen in het leven, om te gaan.  
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Ofschoon kwetsbaarheid zoveel mogelijk moet worden voorkomen is het een wankel evenwicht tussen 
veerkracht en kwetsbaarheid. Dat betekent dat van de ene dag op de andere een omslag van niet-kwetsbaar 
naar kwetsbaar gemaakt kan worden. Kwetsbaarheid en niet-kwetsbaarheid kunnen wel onderscheiden 
worden, maar beleidsmatig kunnen ze zeker niet gescheiden worden.  
 
Drontense senioren zijn positiever over hun gezondheid dan senioren in de rest van Flevoland. Verder wordt 
de kwaliteit van leven als beter ervaren. Minder Drontense senioren met een chronische aandoening zijn 
belemmerd in hun dagelijkse activiteiten. Overgewicht en zware drinkers komen minder voor in Dronten. 
Wat beperkingen betreft is het percentage Drontenaren met minstens één fysieke beperking lager dan in de 
rest van Flevoland. Ook zijn er minder senioren die beperkingen in hun algemene dagelijkse 
levensverrichtingen ervaren. Relatief veel senioren doen aan vrijwilligerswerk. Het percentage senioren dat 
huishoudelijke hulp heeft is lager in Dronten. Meer Drontenaren hebben vertrouwen in de apotheek. Deze 
feiten en meer, klik op de volgende link: 
http://www.ggdflevoland.nl/pool/1/documents/tabellenboeksenioren2008definitief.pdf 
Voor conclusies klik op:  http://www.ggdflevoland.nl/pool/1/documents/conclusie.pdf 

 
1.4 Eenzaamheid / Sociaal isolement 
 
Volgens de GGD Flevoland peiling 2014, Tabellenboek (http://cld.bz/iBUOgPo ) is gemiddeld bijna 9% van de 
ouderen tussen 55 en 80+ in Dronten ernstig tot zeer ernstig eenzaam. Een belangrijke veroorzaker van 
eenzaamheid of sociaal isolement is een beperking in mobiliteit. Omdat ouderen vaak minder mobiel zijn, 
wordt het overbruggen van de afstand tussen personen in een sociaal netwerk steeds moeilijker. Daarbij 
speelt voor een deel van de ouderen een rol dat kinderen steeds vaker ver weg wonen van hun ouders. Een 
andere belangrijke oorzaak van sociaal isolement is het feit dat bij ouderen steeds meer mensen uit de sociale 
omgeving en/ of van dezelfde generatie ontvallen. Het sociale netwerk staat hierdoor onder druk. 
Vernieuwing van dit netwerk komt niet meer als vanzelf op gang. Daarbij speelt ook de individualisering van 
de maatschappij en de inkomenspositie van de oudere een rol. In deze omgeving is het voor ouderen steeds 
moeilijker het sociale netwerk te onderhouden. Het sleutelbegrip is dus maatschappelijke participatie. 
Zorgen voor een vitaal sociaal netwerk. Ouderen beschikken (als zij geen mantelzorger of zelf zorgvrager zijn) 
in principe over meer vrije tijd dan mensen die nog deelnemen aan het arbeidsproces of de zorg hebben voor 
kinderen. De pensioengerechtigde leeftijd biedt kansen voor hobby, verenigingsleven, vrijwilligerswerk of 
andere activiteiten. Juist het uitvoeren van deze activiteiten kan voor velen zin geven aan het leven. 
Bovendien leidt dit vrijwel altijd tot contacten met anderen, wat de kans op vereenzaming vermindert.  
 

 

 
Bron: GGD Flevoland peiling 2014 

 

1.5 Technologische ontwikkelingen (ICT)  
 

Het internetgebruik onder ouderen is de afgelopen jaren in Nederland flink toegenomen. De achterstand op 
jongere leeftijdsgeneraties wordt steeds meer ingelopen.  
In 2011 maakten zes op de tien 65- tot 75-jarigen gebruik van internet. Dat is bijna een verdubbeling ten 
opzichte van 2005 toen dat ruim drie op de tien was. Met deze stijging is de achterstand op jongere 

http://www.ggdflevoland.nl/pool/1/documents/tabellenboeksenioren2008definitief.pdf
http://www.ggdflevoland.nl/pool/1/documents/conclusie.pdf
file:///C:/Users/henk/AppData/Local/Temp/Temp1_Concept%20ouderenbeleid.zip/(http:/cld.bz/iBUOgPo%20)
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internetters duidelijk verkleind. Het totale internetgebruik in Nederland is toegenomen van ongeveer 80 
procent in 2005 naar ruim 90 procent in 2011 (figuur 4).  
 
Figuur 4 Internet gebruik naar leeftijd 

 
Ondanks het groeiend aanbod van cursussen, een grotere nieuwsgierigheid en motivatie van ouderen is er 
nog altijd sprake van een digitale kloof. Zo kan de Engelse taal voor moeilijkheden zorgen om “Quick 
Reference Guides” en gebruiksaanwijzingen van Cd-roms of internet te kunnen lezen. Er is op het gebied van 
helder begrijpelijk taalgebruik in de computerwereld nog veel te verbeteren. Hoe eenvoudiger het 
taalgebruik hoe sneller de acceptatie en hoe groter de interesse is om de materie tot zich te nemen. 
Daarnaast kunnen ook fysieke en cognitieve beperkingen een rol spelen als valkuil bij het ICT-gebruik zoals 
slechtziend of motorisch beperkt zijn.  
 

1.6 Sociaal Domein Dronten  http://www.dronten.nl/sociaaldomein0321  
 

1.6.1 Uitvoering van de WMO; de werkwijze - Dronter Koers 
 

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente Dronten verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wmo, de 
Jeugdwet en de Participatiewet. Inwoners met een ondersteuningsvraag kunnen hun vraag stellen daar 
waar dat het meest logisch voor hen is: bij de huisarts, de gemeente, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de 
school enzovoorts. Ongeacht waar de vraag binnenkomt, de werkwijze is hetzelfde. Dit heet: de “Dronter 
Koers”. Door inzet van de Dronter Koers werkt de gemeente met haar partners integraal, vraag- en 
resultaatgericht. Dit moet zorgen voor kwalitatief betere zorg en ondersteuning voor inwoners die effectief 
op elkaar is afgestemd.  
De gemeente geeft de Dronter Koers vorm met de inrichting van zogenaamde wijknetwerken. Elk 
wijknetwerk bestaat uit allerlei professionals die hulp en ondersteuning bieden, aangevuld met 
maatschappelijke organisaties die ook een belangrijke rol vervullen in een wijk. De kern van ieder 
wijknetwerk wordt gevormd door de zogenaamde “gidsen”. Gidsen zijn professionals die bevoegd zijn om 
hulp in te zetten die niet voor iedereen vrij toegankelijk is. Daarmee geven we vorm aan het principe: 1 gezin, 
1 plan, 1 regisseur.  
 
De uitgangspunten en gedachtegang van de Dronter koers zijn positief en lijken effectief. Het is de vraag of 
met deze werkwijze de oudere burger voldoende tot zijn recht komt. Gezien de omvang van de doelgroep 
ouderen (27% van de Dronter bevolking) is het nog niet duidelijk of er voldoende aandacht is voor de 
specifieke problematiek van ouderen. De eerste evaluaties worden met grote interesse afgewacht. 
  

http://www.dronten.nl/sociaaldomein0321
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1.6.2 Wet publieke gezondheid  
 
De Wet publieke gezondheid (Wpg) is 1 december 2008 in werking getreden. De Wpg geeft de gemeente 
o.a. de taak zorg te dragen voor de uitvoering van de gezondheidszorg voor ouderen. De Gemeentelijke 
Gezondheid Dienst (GGD) Flevoland voert de wettelijke taken voor de gemeente Dronten uit. Dit is 
bestuurlijk verankerd in een gemeenschappelijke regeling tussen de GGD en de gemeenten uit de regio 
Flevoland.  
 
Het is al eerder gesteld: de aandacht voor ouderen en het inrichten van integraal ouderenbeleid, is in vele 
nota’s en beleidsstukken van de gemeente Dronten onderbelicht. In de “Gezondheidsnota 2014 – 2017” 
wordt een aantal opzienbarende gezondheidsfeiten opgesomd: 
 

 Drontenaren leven langer dan de gemiddelde Nederlander.  

 77% ervaart de gezondheid als ‘goed’, dit is gelijk aan het Nederlands gemiddelde. Onder 19‐24 
jarigen is dit 83%, onder 80+ers daalt het percentage tot 42%. 

 Het aantal mensen met ziektes en aandoeningen zal minder hard stijgen in Dronten dan in geheel 
Flevoland, maar neemt toch aanzienlijk toe tussen 2010 en 2030. 

 Onder 65+ers zijn gewrichtsslijtage en hoge bloeddruk de meest voorkomende aandoeningen. Onder 
80+ers heeft ongeveer de helft van de Drontenaren hiermee te maken. 

 Bij 47% van de volwassenen is sprake van overgewicht. Bij senioren (55+) ligt dit percentage op 58%. 
Overgewicht onder volwassenen daalt licht, ernstig overgewicht onder volwassenen stijgt verder. Bij 
senioren lijkt het percentage mensen met overgewicht te stabiliseren. 

 De verwachting is dat er een explosieve stijging van de zorgvraag gaat ontstaan door dementie. In 
2010 hadden naar schatting 427 Drontenaren dementie. In 2040 zullen er 1.314 Drontenaren met 
dementie zijn, een stijging met 208%. Deze stijging is veel groter dan gemiddeld in Nederland, waar 
een stijging van 117% plaatsvindt. De verklaring hiervoor ligt in de bevolkingsopbouw en 
bevolkingsprognose. De huidige relatief jonge bevolking van Dronten zal namelijk sterk vergrijzen. 
Het werkelijke aantal Alzheimer patiënten zou wel eens hoger kunnen zijn dan de huidige 
schattingen. Deze ziekte wordt door betrokkenen vaak weggestopt en ontkend. Hier ligt ook een taak 
voor de gemeente, door lezingen en/of voordrachten te organiseren. Een voorbeeld: in 2013 hebben 
de heren; Ard Schenk, Prof. D. Dick Swaab en Prof. Dr. Erik Scherder, een lezing in de Meerpaal, onder 
de titel “Het Fitte Brein”, gehouden. De zaal zat vol met toehoorders van ver buiten Flevoland. 
Inmiddels heeft een tweede lezing in Lelystad plaatsgevonden. Initiatiefnemer was het Alzheimer 
café, dat sinds 2001 het Alzheimer café in de Meerpaal organiseert, waar gemiddeld 40 patiënten, 
hun begeleiders en andere belangstellenden maandelijks samenkomen en ervaringen uitwisselen. 

 
Hieruit blijkt dat Drontenaren gezonder zijn dan gemiddeld in Flevoland en Nederland. We worden steeds 
ouder in Nederland, maar Drontenaren worden gemiddeld nog ouder. Hoewel Drontenaren daarbij ook 
langer gezond blijven dan gemiddeld, zal de zorgvraag door de vergrijzing de komende decennia zeer sterk 
toenemen. 
 
Daarnaast wordt in de nota gesproken over Ouderengezondheidszorg en wat er op dit gebied gebeurt. 
 

 De GGD neemt eens per vier jaar een seniorenenquête af om de gezondheidssituatie van ouderen in 
kaart te brengen. Dit draagt bij aan inzicht in de (toekomstige) behoefte aan zorg en ondersteuning. 

 Voor informatie, advies, ondersteuning en begeleiding op praktisch, geestelijk of sociaal gebied 
kunnen ouderen onder andere terecht bij een van de seniorenadviseurs van de Meerpaal, bij Coloriet 
of bij een van de ouderenbonden, aangesloten bij de SBA (Stichting Senioren Belangenbehartiging 
en Advisering). 

 Als Drontenaren 75 jaar worden, komt een vrijwillige ouderenadviseur van de Meerpaal langs om 
informatie en advies te geven over voorzieningen, activiteiten en regelingen. 

 De Meerpaal organiseert diverse ontmoetings‐ en beweegactiviteiten voor ouderen. 
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 De Meerpaal organiseert een warme maaltijdvoorziening. Dit bevordert dat ouderen gezond eten en 
dat problemen/behoeften vroegtijdig gesignaleerd worden. 

 In Dronten is het percentage senioren en volwassenen dat zich eenzaam voelt iets lager dan het 
Flevolands en het Nederlands gemiddelde. Ruim een derde van de Dronter volwassenen is wel eens 
eenzaam, bij senioren is dit 40%. Het percentage eenzamen in Dronten is na een stijging weer terug 
op het niveau van 2004/2005. Gelet op de toenemende vergrijzing in Dronten zal eenzaamheid 
steeds meer een aandachtspunt worden. Dit onderstreept het belang van het werk van instellingen, 
die zich specifiek met dit vraagstuk bezig houden.  

 
Vastgesteld moet worden dat er voor ouderen te weinig gefaciliteerd wordt; de bovengenoemde activiteiten 
zijn zowel onvoldoende als ook onder de maat. Er is geen duidelijke visie, beleid of een actieagenda op een 
essentieel onderdeel van een geïntegreerd ouderbeleid: Gezondheidszorg. Er is geen bijzondere aandacht 
voor een groep, die bijna een derde van de bevolking uitmaakt. De bovengenoemde feiten en gebrek aan 
activiteiten kunnen niet duidelijker illustreren dat voor de groep ouderen een geïntegreerd ouderenbeleid 
noodzakelijk is. Vele instanties proberen activiteiten voor ouderen te organiseren. Probleem is hoe ouderen 
te activeren om aan activiteiten deel te nemen. In deze kan nog een grote stap gemaakt worden in de 
communicatie. De uitvoeringsagenda stelt doelen, acties en focust op de problematiek door oplossingen te 
genereren 

 Hoe wordt gecommuniceerd? Mondeling, digitaal, aanschrijven en media. 

 Taal van communicatie. Ouderen willen niet bevoogd worden. 

 Tijden van activiteiten. 

 Iedereen die 65 wordt aanschrijven en dat ieder jaar weer herhalen. Per brief op het huisadres.  
 
In de kernen Biddinghuizen en Swifterbant lijkt deelname hoger. Misschien is de sociale controle in de twee 
kernen hoger. Zie ook 3.2 

 
1.6.3 Wet Werk en Bijstand  
 
De Wet Werk en bijstand (WWB) is sinds 2004 van kracht en is het sluitstuk van de sociale zekerheid. Als 
mensen op geen enkele andere manier in een eigen inkomen kunnen voorzien, kunnen ze een 
bijstandsuitkering krijgen. De wet biedt de gemeente de ruimte om minimabeleid te voeren en armoede te 
voorkomen, ook voor mensen die niet meer terug keren naar de arbeidsmarkt, zoals ouderen. De uitvoering 
van de WWB en de bijzondere bijstand gebeurt door Sociale Zaken. Het zicht op de wijze van uitvoering en 
het aantal ouderen dat van deze regeling gebruik maakt ontbreken ons. 
 

2. Bestuurlijke kaders  
 
2.1 Collegeprogramma 2014-2018 is leidend voor het huidige College van B&W 
 
In het Collegeprogramma 2014 – 2018 tussen de coalitie partijen van Dronten, wordt de volgende verklaring 
node gemist: “Er komt een integraal ouderenbeleid dat ervoor zorgt dat ouderen volwaardig tot recht 
komen in de samenleving”. In de Uitvoeringsagenda en de programmabegroting wordt deze ambitie nader 
geconcretiseerd. Deze nota met daarin de thema’s en uitwerkingen toto 2018 geven daarin een aanzet. 
 

2.2 Structuurvisie  
 
Op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) is een gemeente wettelijk verplicht om een (actuele) 
structuurvisie te hebben. Op 29 november 2012 heeft gemeenteraad de “Structuurvisie Dronten 2030” 
vastgesteld. De structuurvisie schetst het ruimtelijk en economisch perspectief tot aan 2030 en beschrijft de 
toekomst van de gemeente op het gebied van wonen, recreatie, de agrarische sector, natuur, infrastructuur, 
economie en het voorzieningenniveau van onze kernen.  
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Advies: Ouderenbeleid voldoet aan de criteria die in de “Structuurvisie Dronten 2030” genoemd worden en 
dient daarom alsnog in de structuurvisie van de gemeente te worden opgenomen. 
 

2.3 Economische Visie  
 
In de begin 2010 vastgestelde “Economische Visie Dronten 2015 - Koersen op Karakter” zijn de belangrijkste 
economische ambities van de gemeente opgenomen. In de economische visie is geformuleerd dat de nadruk 
op kennis, dienstverlening en nieuwe vormen van wonen en werken moet liggen. Dit past bij het karakter 
van Dronten als gemeente die zich richt op het MKB.  
De gemeente heeft in deze economische visie vijf ambities verwoord, die zich echter relatief eenzijdig richten 
op het MKB. De rol en bijdragen van de consument, van wezenlijk belang voor het MKB en de drijvende 
kracht voor economisch succes, blijven in de economische visie onbenoemd. Bijna een derde van de 
bevolking, de ouderen, is als consument mede verantwoordelijk voor dit succes.  
 
Advies: Vertaal de economische kracht van de ouderen, bijna een derde van de bevolking, naar de betekenis 
voor het MKB. Breng deze waarde opnieuw onder de aandacht van het MKB en nodig het MKB uit om met 
plannen te komen hoe deze groep consument benaderd kan worden om deze economische waarde beter te 
benutten. 
 

2.4 Armoedebeleid  
 
Gemeente Dronten zet koers naar nieuw armoedebeleid. In aanvulling op het bestaande armoedebeleid 
worden in de loop van 2015 en het eerste kwartaal van 2016 nieuwe maatregelen voorbereid. Het gaat om 
een Dronter pas voor minima, een collectieve zorgverzekering, de ontwikkeling van het armoedenetwerk en 
de ontwikkeling van een regeling voor de subsidiering van particulier initiatief. Op dit moment zijn er in 
Dronten 1.560 huishoudens met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. Hoeveel ouderen van 55+ 
vallen onder deze categorie? 
 
Advies: Breng in het kader van ouderenbeleid en de uitvoeringsagenda de ouderen in kaart.  Inventariseer en 
analyseer of, en indien ja, er een specifieke problematiek ligt voor ouderen. 
 

2.5 Sportbeleid: Sportnota Dronten 2014 – 2017 

De sportnota Dronten “Samen in Beweging”, een bondige kadernota waarin eerst kort wordt stilgestaan bij 
de huidige situatie in Dronten. Hoe sportief is Dronten? Wordt er in Dronten voldoende aan sport en 
bewegen gedaan? En hoe verhouden zich deze cijfers tot de landelijke gemiddelden? Wat is het huidige 
sportaanbod en sluit dit aanbod wel aan bij de wensen en behoeften van de bevolking van Dronten, zoals 
deze onlangs in beeld zijn gebracht.  
In de “Sportnota Dronten 2014 – 2017” wordt slechts in algemene termen gesproken over de positieve 
invloed van sportbeoefening en bewegen. Er wordt met geen woord gerept over de invloed en 
mogelijkheden voor ouderen m.b.t. sport Er wordt ad hoc aandacht besteed aan sport voor senioren. Animo 
is gering omdat er geen continuïteit is en ” tijd en plaats” zijn niet op senioren boven de 70 jaar afgestemd. 
 
Advies: Jeu-de-boules, koersbal, biljarten, wandelen, bewegen, fietsen, zwemmen in warmer water enz. 
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Bijlage 3.  Leefstijlen van ouderen 
 

Dé oudere bestaat eigenlijk niet. Zoveel mensen, zoveel wensen. Het rijk, maar ook anderen, hebben getracht 
de verschillende ouderen in categorieën onder te brengen. Hierdoor krijgen beleidsmakers een handvat om 
hun toekomstige ouderenbeleid te formuleren.  
In de onderstaande tabel worden vier leefstijlen van ouderen onderscheiden langs twee dimensies, namelijk 
de oriëntatie op de maatschappij of juist op het eigen leven respectievelijk het welvaartsniveau en de mate 
waarin men zich conformeert. In onderstaand schema worden verschillende categorieën ouderen 
onderscheiden. 
(bron: gemeente Maastricht; “Verkenning van Levensloop”, 2002, VWS: Ouderenbeleid in het perspectief van de 

vergrijzing. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2005. p24-25) 

 
De vier categorieën ouderen.  

De mentor.  Is welvarend en zet zich in voor de maatschappij met zelfgekozen doelen en eigen 
middelen. De mentor zet deels zijn actieve, werkende leven voort na de 
pensioengerechtigde leeftijd. De mentor is veelal hoger opgeleid.  

De recreant  Is eveneens welvarend, maar gericht op een ontspannen oude dag. Hij creëert indien 
mogelijk zijn eigen fysieke, beschermde omgeving en vindt de sociale omgeving van 
minder belang. Een voorbeeld van een recreant is de tweede woningbezitter of de 
wereldreiziger, maar het kan ook de stacaravan zijn of de volkstuin, want welvaart is 
subjectief.  

De vrijwilliger  Is gericht op de behoeften van anderen binnen de eigen omgeving. Hij heeft meer sociale 
en fysieke inzet te bieden dan financiële ondersteuning. Hij doet vrijwilligerswerk in het 
verenigingsleven of mantelzorg binnen de eigen familie Het sociale leven drijft voor een 
belangrijk deel op deze mensen. Ze nemen wat betreft inkomen, opleiding, 
eigenwoningbezit en vermogen een middenpositie in.  

De verzorgde  Is afhankelijk van sociale voorzieningen. Hij is net als de recreant gericht op de directe 
eigen omgeving, maar het ontbreekt de verzorgde aan de mogelijkheden van de recreant. 
Hij heeft een laag opleidingsniveau en is niet in de gelegenheid geweest om vermogen op 
te bouwen. Vaak heeft de verzorgde alleen AOW en woont alleen. Deze achtergronden 
leiden tot een meer passieve houding (noodgedwongen) Op dit moment zijn de 
verzorgden onder de ouderen de grootste groep.  

 
De tweede belangrijke hoofdlijn is onderscheid maken in levensfasen. In de bijna 80 jaar dat mensen leven 
zijn niet drie maar vijf levensfasen te onderscheiden  
 
Figuur 5 De Vijf levensfasen 

VWS 
levensloop 
indeling 2002  

1e fase  
Vroege 
jeugd  
0 – 15 jaar  

2e fase  
Jongvolwassen  
15 – 30 jaar  

3e fase  
Consolidatie en  
“spitsuur”  
30 – 60 jaar  

4e fase  
Actieve 
ouderdom  
60 – 80 jaar  

5e fase  
(gedeeltelijk) 
Afhankelijke ouderdom  
>75/80 jaar  

Traditionele 
levensloop 
indeling  

1e fase  
Jeugd  
0 - 20 jaar  

2e fase  
Volwassenheid  
20 – 65 jaar  

3e fase  
Ouderdom  
65 – gemiddeld 75 jaar  

 
Concreet gaat het daarbij om de vierde en vijfde levensfase waar mensen zich in kunnen bevinden.  
De vierde levensfase (actieve ouderdom) begint rond het 60e levensjaar en is de fase is waarin men veelal 
geen betaalde arbeid meer verricht. In deze fase zijn de mensen over het algemeen gezond. De kinderen zijn 
de deur uit en men gaat op zoek naar nieuwe activiteiten en bezigheden. De vierde levensfase loopt over het 
algemeen door tot 75 á 80 jaar. De overgang naar de vijfde levensfase verloopt van geleidelijk tot progressief. 
Dit verschilt per individu. Leeftijdgrenzen zijn dus niet exact te trekken.  
De vijfde levensfase (afhankelijke ouderdom) begint rond het 80e levensjaar en kenmerkt zich door 
leeftijdsgebonden veranderingen die leiden tot beperkingen (gezondheidsklachten). In deze fase is men 
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minder vitaal, mobiel en veerkrachtig. De actieradius wordt letterlijk kleiner. Men gaat zich meer richten op 
de directe omgeving (de buurt of het woongebied) en ook het sociale netwerk wordt kleiner. Daarnaast wordt 
men vaker geconfronteerd met verlies en rouw. Mensen in deze levensfase worden vaak in toenemende 
mate kwetsbaar.  
 
In beide levensfasen speelt het belang van de economische situatie waarin de oudere verkeert. Er is een 
groep mensen die over ruime financiële middelen beschikt en daardoor goed in staat is het sociale leven 
actief vorm te geven. Er is echter ook een grote groep mensen waarbij dit niet het geval is. Deze laatste groep 
met vaak een lage Sociaal Economische Status (SES) heeft extra (financiële) ondersteuning nodig.  
In de vierde levensfase, maar liefst al eerder, moet de basis worden gelegd om de vijfde levensfase goed aan 
te kunnen. Beleidsactiviteiten moeten zich hier op richten. Een actieve (vierde) fase in het leven van een 
mens vraagt daarom om een ander beleid dan een meer passieve en zorgvragende (vijfde) fase. Dit betekent 
dat de gemeente in haar ouderenbeleid niet regelgevend, maar kader stellend moet zijn met accenten op 
beide fasen. Pasklaar beleid bestaat niet. Zeker in de vijfde levensfase moet er sprake zijn van maatwerk. Het 
compensatiebeginsel is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Flexibele (voorliggende) voorzieningen gericht 
op participatie van de oudere aan de samenleving zijn belangrijk. Dit steeds weer vanuit de visie: aansluiten 
bij datgene wat mensen en hun omgeving kunnen. Ondersteuning is hierbij aanvullend daar waar dit nodig 
is om de mensen in staat te stellen zolang mogelijk zelfstandig te laten participeren in de maatschappij. 
Vanuit de aandachtspunten binnen de Wmo moet deze ondersteuning de oudere in staat stellen om:  

 zelf een huishouden te voeren  

 zich te verplaatsen in en om de woning  

 zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel  

 medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan en te onderhouden.  
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Bijlage 4. Gezondheidsmodel (Gezondheidsnota “2014 – 2017”) 
 
Om de ambities, keuzes en activiteiten toe te lichten, maken we gebruik van een theoretisch model2. In dit 
model beschrijven we wat van invloed is op gezondheid, hoe gezond de Drontenaren zijn en welke effecten 
(on)gezondheid heeft. Bij de belangrijkste aspecten die gezondheid beïnvloeden gaan we na wat de situatie 
is, wat er al gebeurt om de gezondheid te versterken en wat eventueel nog meer nodig is. 
 

 
 
 
2 Gebaseerd op het model van Lalonde (1974), het meest gangbare model om determinanten van gezondheid te onderscheiden. 
Toegevoegd zijn enkele effecten van gezondheid. 


