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Voorwoord 
 
 
Midden-Groningen vergrijst, vaak wordt dit met een min of meer negatieve ondertoon benoemd. Maar de 

vergrijzing biedt ook kansen. Als gemeente willen we samen met de ouderen en hun belangenbehartigers in 

gesprek zijn en blijven over hoe we deze kansen zo optimaal kunnen benutten. 

 

De afgelopen maanden hebben laten zien hoe belangrijk samenwerking en communicatie is bij tegenslag. Als 

niets meer vanzelf lijkt te gaan en we elkaar minder vaak kunnen zien, juist dan is het essentieel dat we elkaar 

op blijven zoeken en al doende leren hoe we deze uitdagingen het beste aan kunnen pakken.  

Onze organisaties en inwoners zetten zich altijd volop en vol passie in voor onze oudere inwoners en voor 

elkaar. Deze toewijding zagen we ook het afgelopen jaar.  

Een jaar waarin we alles ineens anders zagen worden, nieuwe vraagstukken op ons pad kwamen en we met 

elkaar creatief moesten zijn. En dat hebben we gedaan. En terwijl de dagelijkse realiteit zo veranderde, ging 

het proces van het formuleren van dit ouderenbeleid gewoon door. Anders dan gehoopt en gedroomd, maar wel 

zoveel mogelijk samen met de organisaties die zich inzetten voor onze oudere inwoners. Op deze manier sluit 

het beleid aan bij de leefwereld van deze groep inwoners en kunnen wij als gemeente de juiste prioriteiten 

leggen. 

Professionals en inwoners hebben meegedacht om samen vorm te geven aan de plannen en ambities. De 

inhoudelijke thema’s en prioriteiten zijn in samenspraak met deze groep bepaald. 

Wij willen dit proces voortzetten bij de uitvoering van dit beleidsplan. Jaarlijks kijken we samen wat we 

hebben gerealiseerd, wat we niet hebben gedaan en waarom, wat beter kan en waar de vraag ligt. Zo ontstaat 

een dynamisch en interactief proces waarbij we zo lokaal als mogelijk antwoorden op de maatschappelijke 

vragen geven. Op deze manier willen we de kansen van de vergrijzing en waardig ouder worden inkleuren in 

Midden-Groningen. Dit doen we samen met inwoners, professionals en vrijwilligers. 

 

Aan de betrokken partijen, dank voor jullie betrokkenheid, tijd, geduld en moeite! 

 

 

Jan Jakob Boersma 
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1 Introductie 

1.1. Aanleiding 
 

Er komen meer ouderen in onze gemeente en tegelijkertijd is de gemiddelde levensverwachting gestegen. Onze 

gemeente kent een dubbele vergrijzing, niet alleen de groep ouderen wordt groter, ook wordt deze groep 

gemiddeld ouder.  

Ouder worden doet eenieder op zijn of haar eigen manier, de één vitaal en volop in de samenleving terwijl de 

ander beperkt wordt door fysieke of sociale omstandigheden. Dit beleidsplan heeft als doel vorm te geven aan 

de visie op het ouder worden in onze gemeente.  Binnen het sociaal domein voert de gemeente Midden-

Groningen geen doelgroepenbeleid. De reden is dat er bewust gekozen is voor een integrale en inclusieve 

benadering, waarin we algemene beleidskaders vormgeven. De realiteit is echter dat er een aantal specifieke 

maatschappelijke opgaves liggen op de verschillende terreinen waar ouderen in hun dagelijkse leven mee 

geconfronteerd worden. Als je ouder wordt kan er van alles op je pad komen, ziekte, verlies van mobiliteit etc. 

Ouderen willen net als alle inwoners meedoen in de maatschappij, zelf boodschappen doen, anderen 

ontmoeten etc.   

In het ouderenbeleid Midden-Groningen 2021-2024 richten we ons met name op de inwoners van 60 jaar en 

ouder, maar realiseren ons terdege dat ouder worden al begint bij de geboorte. Wij zien ouder worden als 

onderdeel van de levenscyclus. Toch kiezen we er vanwege de complexe vraagstukken, veranderende 

samenleving en wensen van inwoners voor om ons specifiek op deze levensfase te richten. Een levensfase waar 

als samenleving en individu tijdig met voorbereiden moet worden begonnen, daarom maken wij de keuze om 

ons te richten op een leeftijd vanaf 60 jaar. Waar de ouder wordende inwoner vaak nog middenin de 

samenleving staat, maar vaak al kwetsbaarheden aan het licht komen en men zich begint voor te bereiden op 

de volgende fase in het leven, het ouder worden.  

Het ouderenbeleid heeft raakvlakken met diverse andere thema’s en ons streven is om in dit plan een zo 

integraal mogelijke visie neer te zetten. We zullen echter niet alle onderwerpen die deze doelgroep betreffen 

behandelen, veel onderwerpen zijn inclusief voor alle inwonersgroepen en worden meegenomen in het 

bijbehorende beleid. Dit ouderenbeleid richt zich op die onderwerpen waar vertegenwoordigers vanuit de 

ouderen, zowel vrijwillig als professioneel, van hebben aangegeven dat deze extra aandacht behoeven binnen 

onze gemeente. 

Als we uitgaan van de vragen en/of behoeften van onze inwoners en het gegeven dat de groep ouderen geen 

homogene groep betreft, kunnen we vier groepen onderscheiden; 

o Vitale ouderen 

o Ouderen met een verhoogd kwetsbaarheidsrisico 

o Kwetsbare ouderen zonder complexe problematiek 

o Kwetsbare ouderen met complexe problematiek 

Het is voor de groep vitale ouderen en de ouderen van morgen van groot belang dat de vitaliteit zo lang 

mogelijk behouden blijft. Een gezond leefpatroon, een veilige en vertrouwde omgeving, sociale contacten en 

een zinvolle invulling van de dag zijn daarvoor belangrijke voorwaarden. Voor de overige drie groepen is het 

van belang dat de regie over het eigen leven zo lang mogelijk behouden blijft. We houden hierbij de 

uitgangspunten van de definitie ‘Positieve Gezondheid1 (Huber, sd)’ aan. Dit is een bredere kijk op gezondheid 

waarbij het accent niet ligt op ziekte of beperking, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun 

leven betekenisvol maakt.  

1.2. Leeswijzer 
 

In dit beleidsdocument nemen wij u mee in de achtergronden van het ouderenbeleid. De huidige stand van 

zaken en de verwachtingen voor de toekomst als het gaat om ouder worden in de gemeente Midden-Groningen. 

 
1 https://www.iph.nl/ 
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Hoofdstuk 2 van het ouderenbeleid gaat nader in op de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen en 

zet dit naast de wettelijke kaders en gemeentelijke visie. Vervolgens gaan we (H3) in op het proces wat is 

doorlopen om tot dit document te komen. Vanuit dit proces worden de ambities in hoofdstuk 4 nader 

toegelicht. We staan stil bij de leefgebieden waar dit ouderenbeleid op gebaseerd is en benoemen de ambities 

waar we ons de komende vier jaar op richten. Vervolgens geven we aan hoe het proces van uitvoering gaat 

verlopen en een overzicht van de kosten die hier mee gepaard gaan.  
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2 Achtergronden 
 

2.1. Demografische ontwikkelingen 

       

In 2030 is 36% van het totale aantal inwoners van de gemeente Midden-Groninger 60 jaar of ouder. Dit zijn 
21.584 mensen. Landelijk ligt het percentage op een gemiddelde van 33%.  Het aantal ouderen was in 2019 29% 
(circa 17.604) van de totale bevolking.  
 

 
 
Daarnaast valt op dat het aantal 70-80-jarigen hard stijgt, de zogenaamde dubbele vergrijzing. Het aantal 
mensen dat ouder wordt dan 80 jaar stijgt ook, maar minder sterk.  
 

 
 
Naast de vergrijzing, is een andere trend in onze regio dat er tegelijkertijd een krimp in bevolkingsaantallen 
plaatsvindt. In de komende tien jaar is, volgens het Sociaal Planbureau Groningen, de verwachting dat er bij 
ongewijzigd beleid in Midden-Groningen ongeveer 1000 mensen minder zullen wonen.  
 
 

2.2. Maatschappelijke ontwikkelingen 

 

Diverse maatschappelijke ontwikkelingen dragen ertoe bij dat de samenleving er in de komende jaren anders 
uit gaat zien. Er vonden de afgelopen decennia grote veranderingen plaats. Gemeenten werden 
verantwoordelijk voor de Wmo, de pensioenleeftijd stijgt, extramuralisering van de zorg en er is sprake van een 
toename van digitalisering in de samenleving.  
Inwoners nemen steeds meer de regie in eigen hand, kiezen zelf de zorg die zij willen of organiseren deze zelf. 
Bijvoorbeeld in woon- of zorgcoöperaties. Er komen steeds vaker initiatieven van samenwerkende inwoners 
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rondom specifieke wensen op het gebied van wonen, zorg en samenkomen. Ook in Midden-Groningen zien we 
dat inwoners op eigen initiatief activiteiten of voorzieningen opzetten. De trend om als gemeente meer in te 
spelen op zelf- en samenredzaamheid van inwoners zien we hier ook terug. Dit zien we ook gebeuren in de 
coronapandemie. Dorpen, buurten en zorgorganisaties namen het initiatief en ontwikkelden systemen om 
elkaar te ondersteunen en te helpen waar nodig.  

 
Digitale en technologische ontwikkelingen op diverse leefgebieden dragen bij aan effectiviteit van 
ondersteuning en zorg. Met domotica en eHealth oplossingen kan de inwoner bijvoorbeeld langer en/of veiliger 
thuis blijven wonen. Technologische ontwikkelingen dragen ook bij aan het vergroten van de leefbaarheid en 
veiligheid in de directe woonomgeving. Een praktisch voorbeeld is bijvoorbeeld slimme verlichtingsoplossingen 
op straat.  
Deze ontwikkelingen spelen op praktische wijze in op de behoeften en vragen van inwoners. De vraagstukken 
die zijn ontstaan in de huidige coronapandemie geven de noodzaak van deze ontwikkelingen duidelijk aan. We 
zien dan ook bij zorgaanbieders en andere maatschappelijke organisaties dat zij zoekend zijn naar hoe zij hun 
cliënten het beste op andere manieren kunnen ontmoeten.  
 
Naast maatschappelijke ontwikkelingen die positief bijdragen zijn er ook een ontwikkelingen die zorgen baren. 
Eenzaamheid onder ouderen is een groot en groeiend maatschappelijk probleem. Toegang tot sociale 
activiteiten en zorg levert knelpunten op. Beiden zijn niet voor alle inwoners voldoende laagdrempelig en 
toegankelijk. Dit komt deels door de veranderingen rondom de invoering van de Wmo, de herindeling en de 
digitalisering. Het totale aanbod aan zorg en activiteiten en de samenwerking tussen betrokken partijen 
(gemeente, organisaties, vrijwilligers etc.) zijn een blijvend aandachtspunt. 
 
 
We zien in de gemeente Midden-Groningen ook een verschil in aanbod en behoefte tussen ‘het grote’ 
Hoogezand en de kleinere kernen. Waar het structurele aanbod qua voorzieningen, van winkels tot zorg en 
faciliteiten in Hoogezand ruimer is en waar een deel van de inwoners makkelijker de weg lijkt te vinden, zijn 
vooral in de dorpen nog steeds hechte gemeenschappen die met elkaar betrokken zijn. Maar juist in de dorpen 
is het aanbod aan zorg, voorzieningen en activiteiten steeds beperkter aan het worden.  Verschillende dorpen 
nemen het initiatief om leemtes te vullen en alternatieve oplossingen te vinden voor het verbeteren van hun 
directe leefomgeving. Als gemeente is het onze taak in te spelen op deze ontwikkelingen zodat we zo lokaal 
mogelijk maatwerk kunnen bieden. In Midden-Groningen doen we dit onder andere via de gebiedsregisseurs en 
opbouwwerkers. Zij kunnen inwoners met ideeën en initiatieven ondersteunen, vragen ophalen en op dorps- en 
wijkniveau behoeftes signaleren en met inwoners de realisatie van oplossingen mede mogelijk maken. 
 
 

2.3. Wettelijke kaders 

 

De gemeente heeft geen volledig autonome positie om het ouderenbeleid op te zetten, vast te stellen en uit te 
voeren. Er zijn een aantal bepalende (rijks)wetten waarmee rekening moet worden gehouden in de uitvoering 
van het ouderenbeleid. De kaders worden gevormd door de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), 
de Wet publieke gezondheid (WPG) en de Participatiewet. Voor de uitvoering van deze drie wetten draagt de 
gemeente de verantwoordelijkheid. Daarnaast zijn er nog de Wet langdurige zorg (Wlz) en de 
Zorgverzekeringswet (Zvw) die niet vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar wel raken 
aan het gemeentelijk (ouderen)beleid.   
Ook de omgevingswet (bijlage 5) raakt op veel terreinen de ouderenzorg. Bijvoorbeeld de inrichting openbare 
ruimte, woonzorg en sociale veiligheid vallen onder deze wet. 
 
 

2.4. Integrale visie  

 

In de gemeente Midden-Groningen willen we integraal en inclusief werken. Ons beleid is gericht op alle 
inwoners van de gemeente. Dat betekent dat diverse (andere) beleidsterreinen en thema’s belangrijk zijn voor 
dit beleidsdocument. Om tot een goed ouderenbeleid te komen is samenwerking met de diverse andere 
beleidsterreinen nodig. Vanwege de inclusiegedachte die de gemeente Midden-Groningen hanteert noemen we 
hier de belangrijkste terreinen binnen het sociaal domein, waar in het proces tot totstandkoming van dit 
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ouderenbeleid aandacht voor is gevraagd en hun relatie tot ouderen. Dit betekend in dat in de ambtelijke 
samenwerking blijvend gekeken wordt naar de relatie met de ambities en thema’s met het ouderenbeleid. 
Naast deze uitgewerkte terreinen, raken alle beleidsterreinen het leven van de oudere in meer of mindere 
mate.  
 
 
Vrijwilligerswerk  
Het verrichten van vrijwilligerswerk is een goede manier om actief en betrokken te blijven en een sociaal 
netwerk op te bouwen en/of in stand te houden. Veel ouderen verrichten vrijwilligerswerk en halen daar 
voldoening en eigenwaarde uit. In 2021 wordt het vrijwilligersbeleid van Midden-Groningen opgesteld. In dit 
beleid zal aandacht zijn voor de oudere vrijwilliger, maar ook voor de match tussen vraag en aanbod van 
vrijwilligers en ouderen zelf. 

 
Mantelzorg  
Mantelzorg is alle hulp aan diegene die dat nodig heeft, door iemand uit diens directe sociale omgeving. Binnen 
onze gemeente is er bij de herindeling een actieplan Mantelzorg opgesteld waarin o.a. 
mantelzorgondersteuning, de waardering en respijtzorg zijn opgenomen. In 2021 zal dit actieplan herzien 
worden met de verschillende belanghebbende partijen. 

 
Zinvolle daginvulling  
Voor iedere inwoner van onze gemeente geldt dat er veelal een behoefte is aan een zinvolle daginvulling. Bij 
het ouder worden kunnen er belemmeringen zijn waardoor men niet meer goed in staat is om dit zelf te 
organiseren. Vanuit de Wmo (dagbesteding) of welzijnsorganisatie kan men hierbij ondersteuning krijgen.  
Daarnaast zijn er diverse andere manieren om de dag zinvol in te vullen met de verschillende activiteiten die in 
onze gemeente worden gegeven. 
 
Sportbeleid  

Binnen de gemeente wordt ook ruim aandacht gegeven aan ouderen en sport. Voldoende beweging heeft een 

positieve invloed op bijvoorbeeld conditie, cognitief functioneren, mentaal welbevinden en zelfstandigheid. 

Sporten in groepsverband of bij een vereniging aangesloten zijn heeft nog meer voordelen, mensen verbreden 

hun sociale netwerk en voelen zich meer met anderen verbonden. Voor ouderen is het om deze reden van 

belang dat er voldoende laagdrempelig sportaanbod is, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden 

en beperkingen. 

 De gemeente spant zich in om sportdeelname onder ouderen te bevorderen. Zo organiseren buurtsportcoaches 

laagdrempelige sportactiviteiten in de buurt en hebben ze in verschillende kernen wandelgroepen opgezet. 

Daarnaast proberen deze coaches verbindingen te leggen tussen zorginstellingen, dorpsverenigingen en 

sportaanbieders om ouderen beter te kunnen bedienen. Ook biedt de gemeente verenigingsondersteuning aan 

sportverenigingen die ouderen bijzondere spelvarianten willen aanbieden zodat deze groep op hun eigen niveau 

mee kan blijven doen. Mooie voorbeelden hiervan zijn Walking Football en Oldstar Tennis.  

 
Strategische visie sociaal domein 
Op 27 juni 2019 heeft de gemeenteraad de strategische visie vastgesteld. Met deze visie gaan we op zoek naar 
meer sociale veerkracht in de samenleving. We willen ons maximaal inzetten om de samenleving zo te 
veranderen dat onze inwoners het heft weer meer zelf in handen kunnen nemen. We kunnen het leven in onze 
dorpen en wijken zo organiseren dat ook mensen met beperkingen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. 
We willen investeren in het sociaal en cultureel kapitaal van onze inwoners. 
De visie kent 8 opgaven die samen gericht zijn op: 

• het terugdringen van invalidering en onteigening en tegelijkertijd het bevorderen van 

eigenaarschap en sociale veerkracht; 

• het versterken van zeggenschap, met name in situaties waarin de overheid ingrijpt zoals 

jeugdbeschermingsmaatregelen, huisontruimingen en/of verplichte GGZ-maatregelen; 

• het versterken van de sociale inbedding door het aanspreken van een bredere kring. 
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Nationaal Programma Groningen (NPG) 
Het NPG biedt mogelijkheden op diverse terreinen om de brede welvaart in de gebieden getroffen door de 

aardbevingen te stimuleren. Vanuit het NPG is momenteel het programma ‘zorg nabij’ actief. Dit project richt 

zich het terugdringen van psychosociale problemen vanuit Positieve Gezondheid. Met passende voorzieningen 

kunnen veel klachten worden opgevangen en kan een verhoogd beroep op de zorg worden voorkomen. Concreet 

houdt dit in dat er in onze gemeente gewerkt wordt aan een vraaggericht en passend aanbod van advies- en 

informatiepunten (de huidige servicepunten en MAC vallen hier onder) in wijken en dorpen. Ook de uitbreiding 

van ‘Welzijn Op Recept’ en een verbreding van de cursus Grip en Glans vallen onder het NPG traject. De 

diverse sociale plannen en programma’s binnen het NPG raken al onze inwoners, waaronder ook de ouderen.  

 
Woon-zorgvisie 
De gemeentelijke langetermijnvisie m.b.t. huisvesting is vastgelegd in de Woonvisie. In lijn hiervan worden er 

jaarlijks wettelijke prestatieafspraken gemaakt in samenwerking met huurdersorganisaties, woningcorporaties 

en de gemeente. Binnen deze afspraken spelen sociale uitdagingen en het levensloopbestendig kunnen wonen 

van jong tot oud een steeds grotere rol. De gemeente neemt daarom het initiatief voor een brede analyse op 

het thema wonen & zorg die moet uitmonden in een Woonzorgvisie, waarin ook de relatie wordt gelegd met het 

VN-verdrag Handicap uit 2016. Niet alleen de eerdergenoemde partijen, maar ook de particuliere 

woningbezitters en zorgaanbieders worden hierin betrokken. Zo worden welzijn, wonen, ondersteuning en zorg 

nog sterker aan elkaar verbonden en zijn wij beter voorbereid op een toename in de vraag naar o.a. woningen 

voor ouderen en de hier best bij passende voorzieningen.  

Door het vaststellen van de ambities en reikwijdte van het ouderenbeleid geven wij handvatten om een relatie 
te leggen met de nog te formuleren visies en beleidsnota’s. Als het gaat om wonen, leggen we een relatie met 
de woonzorgvisie en gaan samen ambities vormgeven.  
 

2.5. Onderzoeksgegevens  
 
Door gebruik te maken van recente onderzoeken willen we bepalen wat we willen bereiken en wat we daarvoor 
moeten doen. Om dit te bereiken hebben we gebruik gemaakt van de volgende gegevens. 
 

RIVM notitie “Ouderen van nu en straks”  

Het RIVM heeft een onderzoek uitgevoerd naar de kwetsbaarheid van oudere. Het doel van dit onderzoek is het 
verkrijgen van inzicht in factoren die samenhangen met kwetsbaarheid2. Dit levert kennis op die nodig is voor 
de toekomstige ontwikkeling van preventieve interventies en voor vroeg opsporing van kwetsbaarheid.  
 
Kwetsbaarheid bij ouderen kan worden verdeeld in vier domeinen: fysiek, psychisch, cognitief en sociaal. 
Volgens het onderzoek zijn de meeste mensen kwetsbaar op één domein. Een beperkt aantal is kwetsbaar op 
twee of drie domeinen en slechts een enkele is kwetsbaar op alle vier de domeinen. Uit onderstaand overzicht 
blijkt welke factoren een positieve dan wel negatieve invloed hebben op de mate van kwetsbaarheid van 
ouderen/ouderen.  
Bij vrouwen wordt relatief vaker een psychische kwetsbaarheid gezien, terwijl cognitieve kwetsbaarheid vaker 
voorkomt bij mannen. Man-vrouw verschillen voor fysieke en sociale kwetsbaarheid zijn klein. Voor alle 
domeinen geldt, hoe lager het opleidingsniveau hoe hoger het aantal kwetsbaren.  

 
2 Definitie RIVM kwetsbaarheid:  

“Kwetsbaarheid bij senioren is een proces van opeenstapelen van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren dat de 
kans vergroot op negatieve gezondheidsuitkomsten (functiebeperkingen, opname, overlijden).”  
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Uit het bovenstaande overzicht blijkt bijvoorbeeld dat bewegen op alle domeinen een positieve invloed heeft. 
Ook een zinvolle daginvulling zoals vrijwilligerswerk of werk en een gezond voedingspatroon hebben een 
gunstige invloed op de mate van kwetsbaarheid. Factoren zoals, roken, te lang of te kort slapen en multi 
morbiditeit (is: twee of meer chronische ziekten tegelijk) verhogen daarentegen de kwetsbaarheid. 
  
 

RIVM notitie “Goede preventieve ouderenzorg”  

Preventieve ouderenzorg staat in de belangstelling. Het veld is in beweging en de verschillen in behoefte aan 
ondersteuning en zorg zijn groot. Het RIVM heeft dat aspect onderzocht en gekeken naar welke elementen van 
belang zijn bij goede preventieve ouderenzorg.  
  
De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn:  

1. De doelgroep ouderen is divers.  
2. Zingeving is belangrijk voor ouderen: Wat maakt het leven de moeite waard? Wat kunnen ouderen nog 

bijdragen aan de maatschappij?  
3. Maatwerk: interventies op de diverse onderdelen zijn het meest succesvol als zij in samenspraak met 

ouderen of door ouderen bedacht en uitgevoerd worden.   
4. Ouderen onderschatten hun eigen kwetsbaarheid en anticiperen weinig: Ouderen houden lang vol dat 

ze niet kwetsbaar zijn, misschien omdat zij zich, ongemerkt, aanpassen aan het niveau van 
functioneren. Hierdoor anticiperen zij te weinig op een slechter wordende gezondheid.   

5. EHealth voor ouderen is in opkomst. Het aanbod voor apps en domotica voor preventieve ouderenzorg 
is groot en groeiende.   

  
 

Sociaal Planbureau Groningen: “Kijk op de keten” 

Het sociaal planbureau heeft de ouderenzorg in de provincie Groningen onderzocht. Daarbij is gekeken naar de 
zorg en ondersteuning voor ouderen in de provincie Groningen. Het onderzoek biedt inzicht in de knelpunten en 
gezamenlijke opgaven in de ouderzorgketen. Meer dan honderd ouderen (70+), mantelzorgers en deskundigen 
vanuit zorg en welzijn hebben hun ervaringen en inzichten gedeeld. Ouderen hebben aangegeven over het 
algemeen tevreden te zijn. Mantelzorgers hebben vinden het lastig en tijdrovend om tijdig passende zorg te 
kunnen regelen. De geïnterviewde deskundigen zien als grootste knelpunt de complexiteit van de keten, met 
drie wetten voor de ouderenzorg die niet soepel op elkaar aansluiten. Gezamenlijk staan de ketenpartners voor 
de forse uitdaging om samenhangende zorg en ondersteuning te realiseren, waarbij ouderen in staat worden 
gesteld langer zelfstandig en zelfredzaam te kunnen zijn. Dit is alleen haalbaar, betaalbaar en 
toekomstbestendig als de keten veel efficiënter georganiseerd wordt. 
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3 Betrokken partijen 

 

3.1. Proces 

 

Het ouderenbeleid Midden-Groningen is tot stand gekomen in een interactief traject, onze visie als gemeente 
om van buiten naar binnen te werken is zo veel als mogelijk gevolgd. Sinds medio maart heeft dit proces er 
echter anders uitgezien dan geambieerd als gevolg van de pandemie. In de afgelopen periode zijn er 
gesprekken en bijeenkomsten (al dan niet digitaal) geweest met diverse inwoners, belangenbehartigers en 
professionals om tot gezamenlijke ambities te komen.  
Er is een informatieavond voor de gemeenteraad gehouden (10 december 2019; bijlage 3) en in het voortraject 
zijn enkele raadsleden actief betrokken bij de totstandkoming van het ouderenbeleid.  Er zijn gesprekken 
geweest met diverse organisaties, zoals de POSO, ouderenraad Midden-Groningen, Humanitas en Kwartier Zorg 
en Welzijn. Daarnaast zijn er ook gesprekken geweest met individuele inwoners. Vanuit hun interesse, 
ervaringen en visie hebben zij hun bijdrage geleverd aan het verkrijgen van een zo breed mogelijke input voor 
dit beleidsdocument (zie bijlage 2). 
 

 
Bijeenkomst ouderen gemeenteraad 10 december 2019 in Kolham  
 
 
Op grote lijnen is het traject van co-creatie ingezet om maatschappelijke behoeften te peilen en gezamenlijke 
ambities te formuleren. Het ingeslagen traject van co-creatie gaan we in de uitvoering van dit beleidsdocument 
verder vormgeven. Want nu begint het pas. In coalities willen we de geformuleerde ambities nader uitwerken 
en uitvoeren.  
Deze coalities bestaan uit vertegenwoordigers vanuit de ouderen zelf, mantelzorgers, vrijwilligers en 
professionele organisaties, die gezamenlijk aan de slag gaan met het uitwerken van de ambities. Veel coalities 
zijn er al in onze gemeente. Door het verbinden van bestaande en nieuw vorm te geven coalities creeren we 
een platform. Dit platform heeft als doel om kennis en ervaring te kunnen delen en elkaar makkelijk te kunnen 
vinden. 
 
 Deze coalities willen we op verschillende niveaus vorm gaan geven, van lokale coalities op dorps- en 
wijkniveau om directe veranderingen in het dagelijks leven te bewerkstelligen tot aansluiten bij landelijke 
programma’s om kennis en verdieping op grote thema’s in onze gemeente verder vorm te geven. 

 
 

3.2. Ambities 

 
In dit beleidsplan wordt de beleidsrichting aangegeven op het terrein van het ouderenbeleid voor de komende 
jaren. In het vorige hoofdstuk hebben we de achtergronden geschetst waarom ouderenbeleid extra aandacht 
krijgt binnen onze gemeente en welke relevante vraagstukken, beleidsterreinen en kaders hiervoor zijn 
gegeven. Vanuit deze analyse zien wij het als gemeente als onze missie als om het welbevinden van de ouderen 
in onze samenleving te bevorderen waarbij eigen regie en zelfredzaamheid uitgangspunt is. Daarom zetten wij 
in op het:  
 

o Versterken van de zelfredzaamheid van ouderen; 
o Deelnemen van ouderen aan maatschappelijke verbanden en activiteiten;  
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o Bevorderen van de saamhorigheid en solidariteit tussen (oudere) bewoners. 
 
Als gemeente willen we graag een bijdrage leveren aan het versterken van de zelfredzaamheid van (kwetsbare) 
ouderen met als doel dat zij in staat zijn zelf hun leven vorm te geven. Het is de ambitie dat zij, daar waar 
mogelijk, zelf de verantwoordelijkheid nemen. Door meer in te zetten op het ontwikkelen van eigen kracht 
kunnen mensen actiever participeren en een eventuele ondersteuningsbehoefte kenbaar maken. Hierdoor kan 
deze groep een sterke positie in de lokale gemeenschap verwerven en behouden.  
Daarmee richten we ons zowel op de vitale als kwetsbare ouderen in onze gemeente. Belangrijke 
aandachtspunten zijn dat dit samen met de bij de ouderen actieve partijen wordt opgepakt en dat we als 
gemeente proberen om belemmerende omgevingsfactoren zoveel mogelijk reduceren en daar waar mogelijk 
opheffen. 
Tegelijkertijd moet er vooral aandacht en energie gestoken worden in die factoren die een bevorderende 
invloed hebben op de zelfredzaamheid, participatie en versterking van saamhorigheid. Speciaal aandachtspunt 
hierbij is het bereiken van de meest kwetsbare ouderen.  
Onze doelstelling voor de komende jaren is dat ouderen zo zelfstandig als mogelijk kunnen blijven meedoen in 
de samenleving, waarbij men zo lang mogelijk, prettig en veilig in de eigen omgeving blijft wonen.  Om dit te 
realiseren hebben we een zevental thema’s geformuleerd waar we ons de komende periode op zullen richten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meedoen

Wonen

Preventie

Vitaliteit

Zorg en ondersteuning thuis

Dementie

Eenzaamheid
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4 Thema’s 
  

4.1. Meedoen 

  

De meeste ouderen willen zo lang mogelijk de regie houden over hun eigen leven en blijven participeren, 
ook als ze hulp of zorg nodig hebben. Om met voldoende kwaliteit zelfstandig te kunnen blijven wonen, 
gaat het niet alleen om voldoende geschikte woningen, maar ook om woonomgeving, leefbaarheid en 
voorzieningen in de nabije omgeving.  
Voor deelname aan de samenleving is het van belang dat mensen zich kunnen verplaatsen. Ouderen moeten 
de voorzieningen zoals winkels, accommodaties etc. kunnen bereiken. Ouderen blijven langer gebruik 
maken van de auto, fiets of scootmobiel. Vervoer is een aandachtspunt om ouderen in staat te stellen 
sociale contacten te (blijven) houden. Daarom is binnen de gemeente een project gestart om te kijken naar 
mogelijkheden omtrent het organiseren van ouderenvervoer. Maar meedoen vraagt meer dan alleen het 
oplossen van mobiliteitsvragen. Als gemeente willen wij integraal kijken naar wat ouderen in onze dorpen 
en wijken nodig hebben om een sterke sociale basis te realiseren. Op basis van de definitie van Ypeij en 
Engbersen  (Ypeij, 2002)  kunnen we deze sociale basis omschrijven als “Het geheel aan organisaties, 
diensten, voorzieningen en betrekkingen die het ouderen mogelijk maakt om in sociale verbanden te leven 
en deel te nemen aan de samenleving”.  
Door in gesprek te gaan met de dorpen en wijken over kansen, mogelijkheden en behoeften willen wij als 
gemeente zo lokaal mogelijk een zo passend mogelijk aanbod creëren. Dit doen wij samen met onder 
andere onze gebiedsregisseurs en opbouwwerkers.  
Naast de investering in fysiek meedoen, willen wij ook aandacht vragen voor digitaal meedoen. De huidige 
coronapandemie laat zien hoe groot de meerwaarde van digitale inclusie is. Digitaal vaardig worden en 
meedoen op sociale media kan ondersteunend werken bij het op gang brengen van sociale contacten, 
vereenzaming tegengaan, de leefwereld vergroten en zelfstandigheid ondersteunen. Een voorbeeld hiervan 
is om winkeliers te stimuleren om ouderen te leren online boodschappen te doen. Ook het uitbreiden van 
de diverse E-health apps die zorgaanbieders gebruiken, met mogelijkheid tot sociale interactie, behoort tot 
de mogelijkheden. 
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Doel:   
Ouderen doen mee in de samenleving, op zodanige wijze dat zij zelf de regie houden en daar waar 
nodig ondersteuning krijgen.  

Wat willen we bereiken?  
o Er zijn coalities die concrete afspraken maken en acties uitzetten om gezamenlijk te 

bouwen aan een sterke sociale basis voor ouderen in de dorpen en wijken. 
o Er is voldoende aanbod aan activiteiten op het gebied van sport, cultuur en educatie. 

Dergelijke activiteiten dragen wezenlijk bij aan de leefbaarheid in dorpen en wijken en 
bieden kansen voor ontmoeting en samen bezig zijn. 

o Het vergroten van het aantal ouderen dat zich actief inzet als vrijwilliger. 
o De mobiliteit van de ouderen is toegenomen. 
o Ouderen zijn voldoende digitaal vaardig. 
 

Wat gaan we doen?  
o Het in kaart brengen van de bestaande activiteiten en initiatieven en leggen dit naast de 

wensen van de ouder (wordende) inwoner (0-meting) 
o Het aanjagen van samenwerkingen tussen zorg- en welzijnsorganisaties en 

vrijwilligersorganisaties om de activiteiten breed toegankelijk te organiseren en/of uit te 
breiden. 

o Coalities vormen met maatschappelijke organisaties om het vrijwilligerswerk blijvend onder 
de aandacht te brengen en het aandeel ouderen daar waar mogelijk te vergroten.  

o Het gesprek over het geven van advies en voorlichting voor ouderen 
(ouderenadvies/seniorenvoorlichting) wordt meegenomen in de bestaande dialoog m.b.t. 
informatie- en adviesvoorzieningen in onze gemeente. Dit doen we samen met het NPG 
Programma Zorg Nabij en maatschappelijke partners (Bibliotheek, Kwartier, Humanitas 
etc). Aan de hand van deze uitkomsten bepalen wat er aanvullend nodig is voor deze 
specifieke doelgroep. 

o We gaan bouwen aan een sterke sociale basis voor ouderen, door het vormen van 
thematische coalities tussen gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, sociale teams, 
woningcorporaties, ouderen, vrijwilligers. 

o We gaan samen met het programma ‘Zorg Nabij’, Kwartier Zorg&Welzijn en de werkgroep 
ouderenvervoer aan de slag met een uitvoeringsplan rondom informele 
vervoersvraagstukken. In de eerste helft van 2021 is dit gereed. 

o Via het programma ‘Zorg Nabij’ wordt momenteel de cursus Grip en Glans uitgebreid voor 
onze inwoners.  

o Het aanbod aan ondersteuning bij het digitaal vaardig houden we in stand en breiden deze 
waar nodig en mogelijk uit. Hiervoor gaan we onderzoeken welke behoeften er zijn onder 
ouderen in relatie tot digitale vaardigheden en hier samen met de partners een passend 
aanbod voor realiseren. 

o We onderzoeken de mogelijkheden om samen met zorg- en welzijnsorganisaties en andere 
maatschappelijke organisaties een gezamenlijk aanbod tot digitale ondersteuning. 

 
 

    
 

  

4.2.  Wonen 

 

Voor gemeenten, corporaties, zorgaanbieders en inwoners ligt er een gezamenlijke ruimtelijke-fysieke opgave 
met betrekking tot de woning zelf, de voorzieningen waar mensen gebruik van kunnen maken en de 
bereikbaarheid en toegankelijkheid ervan.  
 
Informatievoorziening aan (jonge) ouderen en mantelzorgers over de mogelijkheden om veilig, prettig en langer 
zelfstandig te kunnen wonen is uitermate belangrijk. Het vergroten van de bekendheid rondom de mogelijkheid 
tot het treffen van maatregelen in en om de eigen woning om langer in de eigen woning te kunnen blijven 
wonen is van belang.  
In de woonzorgvisie zal aandacht komen voor alle thema’s op het gebied van wonen 
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Naast de woning zelf, is het ook van belang dat de fysieke leefomgeving kan bijdragen aan maatschappelijke 
doelen. Dit wordt in de omgevingswet nader omschreven en biedt de gemeente ruimte om expliciet en 
vroegtijdig gezondheid en (fysieke) veiligheid te betrekken bij ruimtelijke planvorming en beslissingen. De 
inrichting van de fysieke omgeving kan bijdragen aan maatschappelijke doelen, zoals bijvoorbeeld een 
gezondere leefomgeving (levensloopbestendig wonen, meer bewegen, sociale veiligheid, ontmoeten etc.). 
 
 

Doel:   
Ouderen doen mee in de samenleving en kunnen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Het is 
belangrijk dat ouderen zelf de regie houden. Indien nodig wordt er ondersteuning geboden. 

Wat willen we bereiken?  
o Inwoners kunnen zo lang mogelijk in de eigen omgeving blijven wonen.  
o Inwoners zijn bewust van hun eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheden om tijdig 

hun woning levensloopbestendig te maken.  
o Inwoners zijn bewust en bekend met de mogelijkheden m.b.t. een 

mantelzorgwoning/wonen met zorg. 
 

Wat gaan we doen?  
o We gaan een woonzorgvisie realiseren met aandacht voor initiatieven op het gebied van 

wonen met zorg. 
o In de jaarlijkse uitvoeringsplannen ouderenbeleid gaan we n.a.v. de woonzorgvisie onze 

activiteiten aanscherpen en/of aanpassen. Tot die tijd blijven we inzetten op het geven van 
voorlichting, informatie en advies met betrekking tot langer zelfstandig wonen, 
mogelijkheden tot wonen met zorg, mantelzorgwoningen etc. 

o Bij de inrichting van de openbare leefomgeving wordt rekening gehouden met mensen met 
een beperking en worden de behoeften rondom maatschappelijke wensen en gezondheid 
meegenomen bij planvorming en beslissingen (in overeenstemming met Omgevingswet) 
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4.3. Preventie 

 
Met de diverse transities in het maatschappelijk domein, de veranderingen in de zorg en uitgaande van 
positieve gezondheid, wordt het belang van preventie steeds meer onderstreept. Voorlichting en educatie en 
een vroegtijdige signalering van mogelijke problemen draagt bij aan het voorkomen of zoveel mogelijk 
beperken van kwetsbaarheid. Het gaat hierbij om alle vormen van kwetsbaarheid, dus zowel fysiek, psychisch, 
cognitief en sociaal.   
Het RIVM schat dat 27% van de ziektelast van chronische ziekten, toe te schrijven is aan kenmerken van leefstijl 
(inclusief overgewicht). Veel ziekten worden in onze moderne samenleving geschaard onder de noemer 
“welvaartziekten”. Dit zijn o.a. hart- en vaatziekten, verschillende soorten kanker, diabetes type II en 
longziekten zoals COPD. Een ongezonde leefstijl is hier in meer of mindere mate voor verantwoordelijk. 
Voorbeelden hiervan zijn te veel roken, te hoge alcoholconsumptie, afwijkende voedingsgewoonten en veel 
zitten en niet bewegen.  
Ook de veranderende maatschappij speelt een rol, de sociale verbanden (o.a. van kerk, dorp en verenigingen) 
worden losser, de gezinnen worden kleiner.   
 

Doel:   
Het voorkomen van kwetsbaarheid (fysiek, psychisch, cognitief en sociaal) bij ouderen. 

Wat willen we bereiken?  
o Minder kwetsbare ouderen in de gemeente Midden-Groningen 

Wat gaan we doen?  
o Het aantal kwetsbare ouderen in kaart brengen (nulmeting doen en monitoren). 
o In 2021 wordt via het programma Zorg Nabij gekeken naar de structuur van Informatie en 

Advies in de gemeente Midden-Groningen. Hierin wordt onderzocht welke specifieke behoefte 
er is voor de advisering aan ouderen en hoe deze het best ingevuld kan worden.  

o In de nieuwe informatie en adviesstructuur is er naast de basiskennis, extra aandacht voor 
kennis m.b.t een gezonde leefstijl, voorkoming ouderenmishandeling en wonen. 

o De signalering en doorverwijzing van kwetsbaarheid bij ouderen gaan we in kaart brengen en 
daar waar nodig optimaliseren.  

o Deelname aan de cursus valpreventie actief stimuleren door bekendheid te vergroten 
o We breiden ‘Welzijn op recept’ uit via ‘Zorg Nabij´ (deze actie loopt) 
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4.4. Vitaliteit 

 

Vitaliteit betekent letterlijk ‘levenskracht’ en omvat drie centrale begrippen: 

o Energie 

o Motivatie 

o Veerkracht 

Een vitaal persoon heeft dus de kracht, wil en het 

vermogen om zijn of haar eigen leven op een positieve 

manier in te richten. Het zorgt ervoor dat mensen zich 

prettiger voelen, langer fysiek actief kunnen blijven en 

mee kunnen blijven doen met de samenleving. Gezondheid 

ligt aan de basis van vitaliteit, het belang van beweging en 

goede voeding is niet te ontkennen. Maar daarnaast willen 

gezondheid bekijken vanuit de definitie van Positieve 

Gezondheid. Dit is bredere benadering waarbij geholpen 

wordt om met de fysieke, emotionele en sociale 

uitdagingen in het leven om te gaan en om zoveel als 

mogelijk eigen regie te voeren. 

 

Doel:   
Het percentage vitale ouderen in Midden-Groningen neemt toe  

Wat willen we bereiken?  
Samen met ouderen en betrokken partijen willen we bereiken dat ouderen actief en vitaal blijven. 
 

Wat gaan we doen?  
o In samenwerking met maatschappelijke organisaties en sportverenigingen wordt het aanbod 

aan bewegingsactiviteiten voor ouderen zo veel als mogelijk af op de vraag afgestemd. We 
organiseren en faciliteren wandelgroepen in meerdere dorpen als toegankelijk 
beweegaanbod voor ouderen en kwetsbare doelgroepen. We helpen sportaanbieders om 
doelgroepen te kunnen bedienen die behoefte hebben aan aangepast sporten. Dit doen we 
door middel van de inzet van een verenigingsondersteuner. De verenigingsondersteuner 
ondersteunt verenigingen op het gebied van onder andere onderlinge samenwerking en 
sporttechnisch kader.(via sportbeleid) 

o We integreren het vitaliteitsbeleid voor ouderen in het gemeentelijke gezondheidsbeleid  
o Bevorderen van (betere) samenwerking tussen zorgprofessionals, organisaties, bedrijven en 

overheidsinstanties t.b.v. gezonde voeding voor ouderen. 
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4.5. Zorg en ondersteuning Thuis  

 

Naarmate mensen ouder worden neemt vaak de behoefte aan ondersteuning toe. Met name vanaf de leeftijd 
van 75 jaar en ouder is er een toename in het zorggebruik. Met de decentralisaties zijn de mogelijkheden 
toegenomen voor de gemeente om zorg en welzijn met lokaal maatwerk dicht bij de bewoner te organiseren.  
Gemeente en zorgverzekeraar zijn samen verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning aan inwoners die 
zelfstandig thuis wonen. De zorgverzekeraar financiert op basis van de Zorgverzekeringswet eerstelijnszorg 
(o.a. wijkverpleging, huisarts en apotheek). De gemeente zorgt voor ondersteuning in het kader van de Wmo, in 
de vorm van algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen, o.a. hulp bij het huishouden, 
vervoersvoorziening of dagbesteding.   
Het is belangrijk om preventief in te zetten door het (meer) inzetten van het sociale netwerk, of wel nuldelijn, 
en innovatieve algemene (welzijns) voorzieningen. Door preventief te werken wordt er minder een beroep 
gedaan op de professionals in de eerstelijns zorg. Een goede afstemming tussen de nulde- en eerstelijns zal 
leiden tot een verminderde inzet van de tweede lijn. Een goede afstemming tussen alle partijen is daarom een 
noodzakelijke voorwaarde om dit doel te kunnen bereiken.   
Bewonersinitiatieven zoals zorgcoöperaties vormen hierbij een belangrijke en interessante ontwikkeling die er 
mogelijk voor zorgt dat mensen zich minder eenzaam voelen en langer thuis blijven wonen. Daarbij kan 
dagbesteding, formeel en informeel, ook een belangrijke rol spelen, enerzijds ontlast het de thuissituatie en 
anderzijds bevordert het, het opdoen van sociale contacten.   
De in onze gemeente aanwezige ouderenorganisaties dragen met hun vrijwillige welzijnsdiensten en 
activiteiten bij aan het bevorderen van het welbevinden van onze inwoners. Samen met mantelzorg, respijtzorg 
en de inzet van vele vrijwilligers ontstaat er een samenhangende ondersteuningsstructuur die het mogelijk 
maakt dat thuiswonende kwetsbare ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en zoveel mogelijk de 
regie zelf houden.    
  
Terwijl het aantal ouderen toeneemt neemt het aantal professionals op het terrein van ouderen af. In het 
verleden bestond er een zogenaamde coördinator ouderen binnen Kwartier Zorg&Welzijn. Gezien het aantal 
ouderen, het ondersteunen en werven van de vrijwillige ouderenadviseurs, de koppeling tussen beleid en 
uitvoering en het verbinden van de ouderenorganisaties en de professionals (formele en informele zorg), is het 
is het wenselijk om te onderzoeken hoe we de coördinatie rondom deze vraagstukken vorm gaan geven. 
 

Doel:   
In samenwerking met diverse formele en informele (zorg) organisaties goede ondersteuning en zorg 
realiseren voor thuiswonende kwetsbare ouderen waarbij zoveel mogelijk eigen regie blijft 
behouden. 

Wat willen we bereiken?  
o Ouderen zijn voldoende op de hoogte van het aanbod voor de formele en informele zorg- 

en dienstverlening thuis.  
o Er zijn voldoende passende algemene voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn. 
o Er is een goede afstemming tussen formele zorg- en welzijnsaanbieders (eerste en tweede 

lijn) en het aanbod informeel (nuldelijn). 
o Samen met formele en informele zorg- en welzijnsaanbieders kijken naar hoe we eHealth 

en domotica op de verschillende thema’s in kunnen zetten. 
 
 

Wat gaan we doen?  
o We brengen de bestaande relaties tussen formele en informele zorg in kaart 
o Daar waar gewenst faciliteren en organiseren we het gesprek met de formele en informele 

zorgaanbieders en (belangenbehartigers van) ouderen in dorpen en wijken.   
o We gaan lokale voorliggende voorzieningen zoals dorpshuiskamers, gericht op ontmoeten en 

zinvolle daginvulling actief stimuleren (Kracht voor de Veenkoloniën, NPG, 
leefbaarheidsfondsen en subsidies). 

o We blijven voorlichting, informatie en advies geven over welzijn-, zorg- en Wmo- 
voorzieningen.  

o We bieden cursussen aan om ouderen/vrijwilligers te ondersteunen en meer te laten 
kennismaken met het vrijwilligerswerk. 

o Onderzoeken op welke wijze de coördinatie vormgegeven moet worden. 
o We maken beleid op ‘Informele ondersteuning’ waar mantelzorg en vrijwilligersbeleid 

onder vallen 
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o We gaan met de formele en informele partijen in gesprek over eHealth en domotica en 
onderzoeken of en hoe we dit in kunnen zetten voor een bredere doelgroep. 

 

 

4.6.  Dementie 

 
Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie. Dit komt doordat we steeds ouder worden. Dat betekent dat meer 
inwoners en organisaties in Midden-Groningen dagelijks te maken krijgt met dementie. Wij willen dat mensen 
met dementie zo lang mogelijk mee blijven doen in de samenleving. Waarin zij gewoon boodschappen doen, 
hun bankzaken regelen, kunnen blijven sporten etc. Een gemeenschap waarin men elkaar helpt als iemand het 
even niet meer weet.  
 
 

Doel:   
De gemeente Midden-Groningen is een dementievriendelijke gemeente. 

Wat willen we bereiken?  
o Een passend aanbod aan activiteiten, zorg en ondersteuning realiseren voor mensen met 

dementie en hun naasten zodat deze mensen zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in 
de samenleving. 
 

Wat gaan we doen?  
o We ondersteunen het proces rondom de realisatie voor een inloophuis voor mensen met 

dementie en hun naasten 
o De werkgroep dementie gaat aan de slag met de coalitievorming en activiteiten rondom 

‘Midden-Groningen als dementievriendelijke gemeente’ 
o Midden-Groningen wordt aangemeld als dementievriendelijke gemeente 
o We vergroten de kennis van dementie binnen de eigen organisatie en de gemeenschap, 

bijvoorbeeld door het aanbieden van trainingen. 

 

 

4.7. Eenzaamheid 

 

Meer dan de helft van de ouderen boven de 75 jaar zegt zich eenzaam te voelen3. Sinds de invoering van de 

Wmo 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het vormgeven van de aanpak tegen eenzaamheid. Chronische 

eenzaamheid leidt in sommige gevallen tot uiteenlopende lichamelijke en psychische klachten4. Door de 

decentralisaties van ondersteuning en zorg, in combinatie met het scheiden van wonen en zorg, moeten 

kwetsbare mensen langer dan voorheen thuis blijven wonen.  Mensen met gezondheidsklachten hebben een 

verhoogd risico op eenzaamheid. In combinatie met de huidige pandemie ligt er een urgentie bij het onderwerp 

eenzaamheid. Op basis van voornoemde factoren is er de vrees dat vereenzaming en sociale isolatie verder toe 

zal nemen en wil Midden-Groningen zich inzetten voor een effectieve aanpak van eenzaamheid in een breed 

perspectief met specifieke aandacht voor ouderen. 

 

 

 

 

 

 
3 www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eenzaamheid/aanpak-eenzaamheid 
4 Bassuk, Glass& Berkman, 1999; Barnett&Gotlib, 1988; Akerlind&Hornquist, 1992 
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Uit onderzoek van het ministerie van VWS5 is gebleken dat een aantal interventies specifiek werkt bij ouderen.  

o Groepsaanpak, groepsinterventies met een educatief element gericht op het verbeteren van het sociale 

netwerk of gericht op sociale activiteiten en sociale steun 

o Activiteiten gericht op het vergroten van de eigenwaarde en de persoonlijke controle bevorderen de 

langetermijneffectiviteit 

o Leren omgaan met computer en internet 

o Actieve bijdrage van ouderen bij het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten 

 

 

Doel:   
We dringen de eenzaamheid onder de inwoners, waaronder specifiek ook de ouderen, terug in onze 
gemeente. 
 

Wat willen we bereiken?  
o We vormen een lokale coalitie tegen eenzaamheid waardoor de eenzaamheid 

teruggedrongen wordt. 
o Het percentage aantal eenzame ouderen is in 2024 verminderd (nulmeting doen en 

monitoren).  
o Ouderen zijn digitaal vaardig (nulmeting doen en monitoren) 

 

Wat gaan we doen?  
o We hebben ons aangesloten bij de landelijke aanpak ‘Eén tegen Eenzaamheid’ en maken 

een lokaal plan van aanpak. 
o We committeren ons aan de 5 pijlers voor een duurzame aanpak tegen eenzaamheid 

(bestuurlijk commitment, sterk netwerk creëren, betrek de doelgroep, werk aan duurzame 
aanpak, monitoring en evaluatie) en breiden de lokale coalitie verder uit.  

o We ondersteunen inwoners bij het digitaal vaardig worden door ze te informeren over de 
beschikbare informatie en ondersteuning bij het digitaal vaardig worden (klik en tikcursus 
bijv.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Wat werkt bij eenzaamheid, dossier, van der Zwet, R, van de Maat, J.W., ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2016 
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5. Proces en Organisatie 

 

5.1. Proces 

 
In de transformatie van het sociaal domein ligt de nadruk op het netwerk. Een sterk netwerk van betrokken 
partijen, organisaties en gemeenten is de sleutel tot de gewenste verandering. Friso van Abbema benoemd in 
zijn boek ‘In de buurt’ het belang van samenwerken in het netwerk op de transformatie; 
 
 ‘Het helpt om de context juist te beschouwen als één netwerk waarbij gestuurd moet worden op verbindingen 
en op samenwerking. Dat sturen op verbindingen en samenwerking maakt onderdeel uit van het beïnvloeden 
van netwerkgedrag. In een netwerk moet je samenwerken’ 
 
We zien in onze gemeente veel organisaties, initiatieven, vrijwilligers en inwoners die actief bezig zijn met het 
verbeteren van de directe leefomgeving, sociaal of praktisch. In de komende jaren is het van belang dat alle 
betrokken partijen gezamenlijk op gaan trekken om concrete acties uit te zetten en te realiseren. 
 
De gemeente zal hierin als netwerkregisseur fungeren en zaken faciliteren, met de verantwoordelijkheid om de 
beweging van co-creatie op gang te houden. In samenspraak met de maatschappelijk betrokken organisaties 
zoals de POSO, ouderenraad, ouderenverenigingen, Kwartier Zorg&Welzijn en relevante andere partijen zal er 
een jaarlijks uitvoeringsplan opgesteld worden met concrete actiepunten op de 7 thema’s. Een uitvoeringsplan 
waarin de actualiteit en relevante maatschappelijke en lokale ontwikkelingen snel meegenomen of bijgesteld 
kunnen worden. Om verbinding en regie te houden binnen het netwerk is het voorstel om een Midden-Gronings 
Platform Ouderen te realiseren.  
Het platform heeft als voornaamste taak om samen vorm te geven aan het jaarlijkse uitvoeringsplan en deze te 
evalueren. Het uitvoeringsplan en evaluatie zullen jaarlijks gedeeld worden met de raad, adviesraad, betrokken 
partijen en college van B&W. 
 
We streven ernaar dat we met de gestelde ambities en thema’s een dynamisch karakter kunnen realiseren 
tussen beleid en realiteit en uitvoering. Door dit karakter blijft er ruimte om te leren. Welke partners hebben 
we nodig, welke inzet verwachten we van de verschillende partners op de verschillende thema’s. Op deze wijze 
zullen de betrokken partners al doende leren wat wel en niet werkt en daar hun vervolgstappen op aanpassen. 
De gemeente heeft hier een regierol in. Het tempo en prioritering in de uitvoering wordt bepaald in overleg 
met de maatschappelijk betrokken partners. Zij moeten ook de tijd en de ruimte hebben om aan de slag te 
gaan met de praktische uitvoering van de thema’s. Om hier een kwantitatieve en kwalitatieve impuls aan te 
geven is het advies om de focus voor 2021 te leggen op de invulling en uitvoering van het uitvoeringsplan en het 
werken aan een sterk netwerk tussen betrokken partijen zoals zorg- en welzijnsorganisaties, nulde en 
eerstelijnsorganisaties, landelijke belangenverenigingen en lokale ondernemers op zowel gemeentelijk niveau 
als in de dorpen en wijken.  

 

Het startpunt van de uitvoering is het voorliggende beleidsdocument. De uitvoering van de ambities uit dit 

beleidsplan zal gebeuren door het ondersteunen van de coalities bij het realiseren van de jaarlijkse 

uitvoeringsplannen. De gemeente zet na het vaststellen van het ouderenbeleid Midden-Groningen 2021-2024 de 

volgende stappen om dit te bereiken: 

 

o Betrokken partijen samenbrengen om tot een Midden-Gronings Platform Ouderen te komen 

o Samen met de betrokken partijen een uitvoeringsplan 2021 opstellen 

o Toetsen welke monitoringsinstrumenten het meest passend zijn. 
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5.2. Rolverdeling 

 
 

 

5.2.1. Regievoering: Gemeente 

 

Heeft de regie over het beleidsprogramma en is eindverantwoordelijk voor het bewaken van het proces 

gedurende de 4 jaar. 

• Formuleren van het uitvoeringsplan 

• Verantwoordelijk voor de monitoring en evaluatie 

• Faciliteren en ondersteunen van het proces van co-creatie 

 

5.2.2. Regiegroep Midden-Groninger Platform ouderen 

 

Regiegroep gericht op het vormgeven van de inhoud van het jaarlijkse uitvoeringsplan en bijbehorende 

evaluatie aan de hand van de input van onderzoeksgegevens en verbonden partijen. 

De regiegroep bestaat uit professionals vanuit de verschillende betrokken partijen. De definitieve samenstelling 

wordt samen met de verschillende betrokken groepen vormgegeven en uiterlijk op 1/4/2021 vastgesteld. 

Onderstaande is een optionele samenstelling:  

• Gemeente: levert voorzitter/regisseur 

• Kwartier Zorg en Welzijn: levert ‘kwartiermaker’ die vanuit het welzijnsveld en aanpalende terreinen 

informatie ophaalt en verbindingen legt en/of ouderencoördinator (deze kan fungeren als 

kwartiermaker) 

• Vertegenwoordiging vanuit het Sociaal Team  

• Wordt op het niveau van de 7 verschillende thema’s aangevuld met deskundigen (professioneel of 

vrijwillig) vanuit de verschillende verbonden partijen en/of reeds bestaande werkgroepen en coalities. 

Rondom de dementievriendelijke gemeente bestaat bijvoorbeeld al een werkgroep. Hierbij valt te 

denken aan organisaties zoals de verschillende ouderenverenigingen, POSO, Humanitas, Mantelzorg.nl, 

opbouwwerkers, welzijnscoaches etc).  

 

 

 

5.2.3. Verbonden partijen 

 

Verschillende verbonden partijen en individuele inwoners nemen deel aan de verschillende (voor hen) relevante 

werkgroepen en bestaan uit een brede vertegenwoordiging vanuit de ouderen, belangenbehartigers en/of 

professionele organisaties.  

• Voeren daar waar afgestemd in co-creatie onderdelen van het uitvoeringsplan uit.  

• Ketenpartners zoals Humanitas, welzijnsinstelling, zorgaanbieders, ouderenverenigingen, 

ouderenraad, adviesraad etc. geven gevraagd en ongevraagd signalen en vragen vanuit de 

samenleving door.  

 
 
De gemeente heeft de rol van aan en faciliteert het proces van coalitievorming, en ook het jaarlijkse 
uitvoeringsplan (zie voor een concept bijlage 5). 
Dit betekent dat de gemeente daar waar gewenst en noodzakelijk op verzoek aansluit bij initiatieven, 
overleggen, vergaderingen van bewonersinitiatieven wanneer er nieuwe zaken voor ouderen moeten worden 
ontwikkeld. Wanneer het om de uitvoering gaat van de plannen, dan ondersteunen wij daarin zo veel als 
mogelijk is.  
 
Om de uitvoering te concretiseren en realiseren zal de gemeente samenwerken en daar waar nodig 

prestatieafspraken maken met de verschillende partners om te zorgen dat de ambities uit dit ouderenbeleid op 

de verschillende beleidsterreinen een plek krijgt.  
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5.3. Financiën 

  
De gemeente richt zich op zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van ouderen. De financiële 
middelen die hier specifiek voor ingezet worden zijn voor 2021 al vastgesteld. Dit zorgt ervoor dat de noodzaak 
tot het efficiënt inzetten van de financiële middelen groot is. Een groot deel van het budget gaat naar aantal 
organisaties die uitvoering geven aan het ouderenbeleid. Dit zijn o.a.  Kwartier Zorg&Welzijn en een aantal 
belangen- en vrijwilligersorganisaties. 
Op diverse beleidsterreinen worden gemeentelijke middelen beschikbaar gesteld die ook raken aan het 
Ouderenbeleid. Voorbeelden hiervan zijn: inkoop van Wmo voorzieningen, de sociale teams en 
mantelzorgondersteuning.   
Een belangrijke ambitie van het ouderenbeleid is coördinatie en verbinden. Een deel van de taken die bij 
kunnen dragen aan deze ambitie is belegd bij Kwartier Zorg&Welzijn. Dat vraagt om herijking van de huidige 
uitvoering: wat is mogelijk binnen de huidige formatie en wat is aanvullend (projectmatig) nodig om tot een 
goede coördinatie en verbinding te komen. Samen met Kwartier willen we dit in 2021 onderzoeken en daar 
waar nodig tot nieuwe afspraken te komen 
De gemeente zal jaarlijks op basis van het te maken uitvoeringsplan moeten kijken naar het totale budget dat 
beschikbaar is en wat nodig is om alle noodzakelijke activiteiten te kunnen uitvoeren.  
 
De gemeente is van mening dat goede plannen ondersteuning verdienen en door de gemeente gefinancierde 
organisaties om daar uitvoering aan te geven. Het gaat hierbij om budget/subsidie en inzet van mensen en 
middelen. Bij aanvragen voor financiële middelen zal de gemeente vragen aan de initiatiefnemers ons een 
voorstel te doen welke bestaande activiteit kan vervallen om de tijd en aandacht vrij te maken voor een 
nieuwe activiteit.  
 
 
 

 

5.4. Monitoren 

 
Bij het verder concretiseren en uitvoeren van de ambities hoort ook een concretisering van de doelen. Welke 
effecten streven we na op de verschillende thema’s, zodat zowel op het maatschappelijk effect als de 
resultaten gemonitord kan worden en daar waar nodig bijgestuurd.  
Het jaarlijkse uitvoeringsplan zal dan ook voorzien worden van een voortgangsrapportage. Om dit zorgvuldig te 
kunnen doen is een uitvoeringsplan met goed geformuleerde indicatoren van belang. Deze stellen we jaarlijks 
op. De Adviesraad Sociaal Domein en Ouderenraad monitoren het proces en geven jaarlijks advies over het 
uitvoeringsplan en de evaluatie. Beide documenten worden daarna doorgeleid naar de gemeenteraad van 
Midden-Groningen.  
 
Het meten van de (maatschappelijke) effecten vraagt nog nader onderzoek. We willen een gebiedsgerichte 
aanpak, waarbij het aanbod zoveel als mogelijk afgestemd wordt op de dorpen en wijken en daarmee dus ook 
de monitoring zo veel als mogelijk daarop aansluitend plaats laten vinden. 
Hierbij kan o.a. gebruik worden gemaakt van de jaarlijkse Wmo-monitor en de benchmark van het Nationaal 
Programma Groningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Ouderenbeleid gemeente Midden-Groningen 2021-2024  Pagina 23 van 29 

 
 

 

6. Samenvatting 
 
 
In het ouderenbeleid Midden-Groningen hebben we u meegenomen langs 7 relevante thema’s die van belang 
zijn om richting te geven aan het beleid en de uitvoering hiervan. 
De onderlinge samenhang tussen deze thema’s is groot en vraagt om een integrale blik en werkwijze. Niet 
alleen binnen het ouderenbeleid, maar met alle verwante beleidsthema’s. Zowel ambtelijk als in de uitvoering 
ligt primair de grootste uitdaging in het vormen van effectieve coalities en het maken van effectieve 
uitvoeringsplannen. Bij het maken van het ouderenbeleid is hier een eerste start mee gemaakt, door zoveel als 
mogelijk in co-creatie aan de slag te gaan. In 2021 willen we dit gaan bestendigen en sterke coalities vormen 
om dit plan te laten landen in de samenleving.  
Concreet gaan we in 2021 aan de slag met het de uitvoering van Midden-Groningen als dementievriendelijke 
gemeente, pakken we de strijd tegen eenzaamheid op door ons aan te sluiten bij de landelijke aanpak Eén 
tegen Eenzaamheid, richten we een Midden-Gronings Platform Ouderen op en zetten ons in voor het vormen 
van lokale coalities rondom dorpen en wijken. 
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Bijlage 1 Leeftijdsopbouw wijken en dorpen Midden-Groningen (2017)  

 

 
  

Leeftijdsgroep 
wijk  0 - 19 20 - 64    > 64 Total  0 - 19 20 - 64    > 64 
Hoogezand-Noord 1233 3928 1693 6854 18,0% 57,3% 24,7% 
Hoogezand-Zuid 2764 6392 2727 11883 23,3% 53,8% 22,9% 
Kalkwijk 717 1547 805 3069 23,4% 50,4% 26,2% 
Sappemeer 1720 4921 1428 8069 21,3% 61,0% 17,7% 
dorp 
Kiel-Windeweer 169 548 139 856 19,7% 64,0% 16,2% 
Kropswolde 330 923 393 1646 20,0% 56,1% 23,9% 
Foxhol 230 627 135 992 23,2% 63,2% 13,6% 
Westerbroek 173 543 146 862 20,1% 63,0% 16,9% 
Waterhuizen 1 11 6 18 5,6% 61,1% 33,3% 
Kolham                  268 794 265 1327 20,2% 59,8% 20,0% 
Scharmer                87 272 87 446 19,5% 61,0% 19,5% 
Harkstede               847 1757 527 3131 27,1% 56,1% 16,8% 
Woudbloem               11 69 18 98 11,2% 70,4% 18,4% 
Froombosch              200 518 161 879 22,8% 58,9% 18,3% 
Slochteren              472 1201 480 2153 21,9% 55,8% 22,3% 
Lageland                30 86 19 135 22,2% 63,7% 14,1% 
Luddeweer               12 30 10 52 23,1% 57,7% 19,2% 
Overschild              86 347 85 518 16,6% 67,0% 16,4% 
Schildwolde             450 1021 254 1725 26,1% 59,2% 14,7% 
Hellum                  140 305 104 549 25,5% 55,6% 18,9% 
Siddeburen              718 1793 755 3266 22,0% 54,9% 23,1% 
Steendam                29 115 39 183 15,8% 62,8% 21,3% 
Borgercompagnie 7 34 13 54 13,0% 63,0% 24,1% 
Tripscompagnie 26 74 11 111 23,4% 66,7% 9,9% 
Noordbroek 382 1084 400 1866 20,5% 58,1% 21,4% 
Zuidbroek 820 2193 681 3694 22,2% 59,4% 18,4% 
Muntendam 956 2790 955 4701 20,3% 59,3% 20,3% 
Meeden 355 1027 309 1691 21,0% 60,7% 18,3% 
Tjuchem                 53 171 65 289 18,3% 59,2% 22,5% 
Midden-Groningen 13286 35122 12709 61117 21,7% 57,5% 20,8% 

percentage 
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Bijlage 2 Betrokken partners 

 

 
Op persoonlijke titel hebben de volgende personen input geleverd om dit beleidsdocument te realiseren:  
- mevrouw Marja Venema (Slochteren);     
- mevrouw Betsy Vos (Zuidbroek);       
- mevrouw Sineke Wierenga (Zuidbroek); 
- mevrouw Siena Ottens (Hoogezand); 
- de heer Bert Kolk (Hoogezand); 
- de heer Meint Dekker (Hoogezand);  
- de heer Fred Nieborg (Slochteren); 
- de heer Harrie Venhuizen (Harkstede); 
- de heer Kor Beishuizen (Muntendam). 
 
 
Naast de werkgroep zijn ook de volgende organisaties in het proces betrokken (op verschillende momenten en 
manieren in het proces) 
 

- Stichting Kwartier Zorg&Welzijn 
- POSO 
- Humanitas 
- Ouderenraad 
- Adviesraad Sociaal Domein 
- Gemeenteraad 

 
  



 Ouderenbeleid gemeente Midden-Groningen 2021-2024  Pagina 26 van 29 

 
 

 

Bijlage 3 Aandachtspunten informatieavond gemeenteraad 10 december 2019 
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Bijlage 4  Omgevingswet 

 

De belangrijkste doelen van de nieuwe Omgevingswet zijn het bereiken en in stand houden van een veilige en 

gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit voor inwoners en het doelmatig beheren, 

gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter aanvulling van maatschappelijke behoeften (artikel 

1.3). De inrichting van de omgeving kan bijdragen aan maatschappelijke doelen (artikel 1.3). Denk bijvoorbeeld 

aan: 

o Een gezondere leefomgeving (bijvoorbeeld levensloopbesteding wonen, meer bewegen, sociale 

veiligheid, ontmoeten, groen, gezonde lucht, geluidkwaliteit) 

o Het verminderen van gezondheidsverschillen. 

De omgevingswet biedt gemeenten en provincies de mogelijkheid om expliciet en vroegtijdig gezondheid en 

(fysieke) veiligheid te betrekken bij ruimtelijke planvorming en beslissingen. Bijvoorbeeld: 

o Rekening houden met gezondheid bij de toedeling van functies (artikel 2.1) 

o Mogelijkheid lokaal omgevingswaarden op te stellen en vervolgens te monitoren (artikel 2.11) 

o Vergunningen weigeren vanwege ernstige gezondheidsrisico’s (artikel 5.32) 

 

Meer informatie 

https://www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/gezonde-leefomgeving/stappenplan-gezondheid-en-

omgevingswet/omgevingswet 

 https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ 
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Bijlage 5  

 

Concept uitwerking Midden-Groninger Platform Ouderen 
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