“Eigenwaardig” oud worden in Grijpskerk
29 November 2019
 Welkom
 Introductie Dorpscoöperatie “Grijpskerk Verbonden”.
 Presentatie probleemperceptie.
EIGENWAARDIG OUD
WORDEN

 Vraag: Wordt het probleem herkend?
 Vragen

DIT ZIJN WIJ
De dorpscoöperatie is in 2017

opgericht met het doel de
burgerkracht op terreinen van
wonen, zorg en welzijn in te
zetten om daarmee de leefbaarheid
in het dorp te behouden en te
versterken. Een belangrijk
onderdeel hiervan is onze functie
als aanspreekpunt voor de NNCZ

HIER STAAN WE VOOR

HIER GAAN WE VOOR

We zetten ons ervoor in om mensen in het dorp een

Opzetten en uitvoeren van activiteiten gerelateerd aan

stem te geven. Vaak met verrassende resultaten. We

onze doelstelling. Hierbij zoeken wij zoveel mogelijk

zoeken de verbinding tussen mensen onderling,

verbinding met andere partijen in ons dorp. We

tussen vraag en aanbod, droom en realisatie. We

zoeken actief naar antwoorden op de hedendaagse

willen een organisatie zijn voor én door het dorp.

uitdagingen als duurzaamheid, vergrijzing etc.

VAN UITDAGING NAAR PROJECT

en ga je sneller, samen kom je verder

DORPSLOKET: VOOR DAT
HANDJE EXTRA

ZONDAGMIDDAG INLOOP

EIGENWAARDIG OUD IN
GRIJPSKERK

ACTIVITEITEN
COMMISSIE

KRANT: 6 X PER JAAR
HUIS AAN HUIS

PROJECT WONEN i.s.m. VER.
DORPSBELANGEN

COMMISSIE DUURZAAMHEID
i.o.

DORPSMANIFEST i.s.m.
VER. DORPSBELANGEN

VAN UITDAGING NAAR PROJECT

en ga je sneller, samen kom je verder
 Demografische ontwikkelingen

ONTWIKKELINGEN

 Sluiting verzorgingshuizen; ouderen zo
lang mogelijk thuis wonen. Geen
alternatieven ontwikkeld.

 Uitgangspunt van de overheid (WMO 2015):
Burgers zelf verantwoordelijk voor eigen zorg
en welzijn; zo min mogelijk professionele
ondersteuning en overheidssteun.
Zelfredzaamheid is het credo. angs

 Het domein van zorg en welzijn kent grote
personeelstekorten die in de toekomst
zullen toenemen.
 Het idee van de overheid dat mantelzorgers
dit tekort kunnen opvangen blijkt
onvoldoende doordacht te zijn.

VAN UITDAGING NAAR PROJECT

en ga je sneller, samen kom je verder
De Gevolgen van deze ontwikkelingen:

 Eenzaamheid onder ouderen neemt met het oplopen van de leeftijd sterk toe. Dit heeft ook grote gevolgen voor de
gezondheid van de ouderen: stress en chronische ziekten.

 Mantelzorgers zijn niet aanwezig of raken overbelast.
 Ouderen doen een beroep op veel te zware zorg omdat steeds vaker een licht vangnet ontbreekt.
 De zorg loopt vast.

EIGENWAARDIG OUD
WORDEN

Herkent u het geschetste beeld?
Komt u ook tegen in eigen gebied?

VAN UITDAGING NAAR PROJECT

een ga je sneller, samen kom je verder
•
•
•

•
•

Uitgangspunt: Veel jonge ouderen hebben energie en interesse om met dit onderwerp aan de gang te gaan.
Mensen persoonlijk benaderen.
De groep bij elkaar brengen en hen verhalen laten vertellen:
• Wat betekent voor hen “eigenwaardig” oud worden ?
• Voorbeelden ophalen van mensen die oud zijn geworden zoals zij dit ook zouden willen.
• Wat kan je uit de verhalen halen voor de wijze waarop jezelf oud wil worden?
Wat zouden we zelf kunnen doen?
Voorbeelden uit de literatuur en praktijk onderzoeken
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HOE ZIET DE IDEALE OUDE DAG ER UIT?
 Eigen regie houden over ons leven met zo weinig
mogelijk last van het verlies van vaardigheden.


Eigen keuzes kunnen maken en datgene blijven doen
waar we plezier uit halen;



Een goede gezondheid, niet alleen fysiek, maar ook waar
het gaat om mentaal welbevinden en zingeving.



We willen geïnspireerd en uitgedaagd blijven.



Actief meedoen in de maatschappij.



Met respect tegemoet worden getreden; geen
betutteling.

DORPSLOKET: VOOR DAT
HANDJE EXTRA

Eigenwaardig oud worden in Grijpskerk
Wat kunnen jonge ouderen zelf doen?
 Gezond leven: veel bewegen en gezond
eten.
 Sociaal actief blijven.
 Mentaal actief blijven.
 Open staan voor nieuwe ontwikkelingen;
altijd blijven leren.
 Je buurt leren kennen

Eigenwaardig oud worden in Grijpskerk
Belangrijk in leefomgeving

DORPSLOKET: VOOR DAT
HANDJE EXTRA

 In de nabije omgeving een rijk aanbod
aan activiteiten die uitnodigt en
stimuleert.
 Bewegen
 Mentale uitdaging
 Zingeving
 Sociaal contact
 Veel verschillende mogelijkheden om
je als vrijwilliger in te zetten.
 Woonmogelijkheden die maken dat je zo
lang mogelijk zelfstandig kan blijven
wonen.
 Toegankelijke en duidelijke
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Mogelijkheden voor burgerinitiatieven (1)


Onderzoeken: voldoende en gevarieerde activiteiten?



Stimuleren: dat er een leefomgeving wordt gecreëerd die op
allerlei manieren uitnodigt om te bewegen.



Bevorderen: van het bewustzijn onder jonge ouderen dat het van
belang is dat zij in hun huidige levensfase een basis leggen om op
hoge leeftijd “eigenwaardig” oud te kunnen worden. Nadenken
over de vraag: Wat heb je nodig aan zorg en sociale inbedding als je
ouder wordt?
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Mogelijkheden voor burgerinitiatieven (2)
Ontwikkelen/versterken van de sociale infrastructuur waardoor eenvoudig:
• Je aan kan sluiten, je je uitgenodigd voelt en je gemakkelijk aan kunt haken.
• Verbinding kan worden gelegd:
• tussen vraag en aanbod,
• tussen mensen met dezelfde interesses,
• tussen mensen met een idee en mensen die willen meehelpen met de
uitvoering.
• Informatie over zorg en ondersteuning goed toegankelijk wordt.
• Initiatieven, dromen ondersteund worden.
Onderzoek doen: woonmogelijkheden voor ouderen.
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Wat spreek u aan?

 Onderzoek naar voldoende en gevarieerd aanbod activiteiten.
 Stimuleren omgeving die uitnodigt tot bewegen.

 Bevorderen bewustzijn onder jonge ouderen.
 Ontwikkelen/versterken sociale infrastructuur.

 Woonmogelijkheden voor ouderen.
 Iets anders:…………………………………………………..
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Vragen

 Is een actieve leefomgeving, waarin een ruim aanbod van activiteiten wordt aangeboden
voldoende om de jonge oudere tot actie over te halen?
 Hoe bereik je de jonge ouderen die niet zelf in actie komen? Degenen die liever niet de deur
uitgaan of die te verlegen zijn om zich te melden?
 Hoe stimuleer je de jonge oudere om te dromen over (nieuwe) mogelijkheden in deze
levensfase?

