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1. Inclusieve Stad, ook voor ouderen 

Tilburg wil een inclusieve stad zijn, waarin iedereen mee kan doen en erbij hoort. Met gezonde en 
gelukkige inwoners. Dat is waar we als gemeente naar streven, maar tegelijkertijd weten we dat het 
leven niet maakbaar is; gezond en gelukkig zijn is niet altijd een keuze. Ook de zo verlangde ‘eigen 
kracht’ is voor velen te hoog gegrepen. Toch kunnen we als gemeente veel doen, namelijk de juiste 
voorwaarden scheppen om de sociale veerkracht, gezondheid en bestaanszekerheid van Tilburgers  
te versterken.  
 
Vanaf 2015 heeft de gemeente Tilburg grotere verantwoordelijkheden gekregen binnen het sociale 
domein door de invoering van de Participatiewet, Jeugdwet, de vernieuwde Wmo en de Wet op 
passend onderwijs. We hebben de afgelopen jaren verschillende inzichten verworven; één heel 
duidelijk inzicht is dat het, zonder een goed fundament, voor Tilburgers onmogelijk is om zich verder 
te ontwikkelen en te participeren, en dat ondersteuning dan geen tot weinig effect heeft.  
 
Vanuit de Vitaliteitsfoto die in 2016 van onze stad gemaakt is, weten we welke trends en 
ontwikkelingen om onze speciale aandacht vragen: de sociale veerkracht staat onder druk, de 
toenemende tweedeling, de relatief kwetsbare Tilburgse jeugd, de relatief slechte gezondheid, de 
mismatch op de arbeidsmarkt en het tekort aan goedkope en diversiteit van onze woningen. 
We hebben te maken met toenemende individualisering en tweedeling. Voor een aantal mensen is 
de huidige maatschappij complex en hulp vragen zit niet in onze aard. Bovendien is informele hulp 
niet oneindig; de druk op mantelzorgers en vrijwilligers neemt toe.  
Na deze analyse volgden meer dan 200 stadsgesprekken met inwoners, jongeren, ondernemers, 
professionals van maatschappelijke instellingen, zorg en onderwijs, en vele andere betrokken 
partijen. We benoemden met elkaar wat er werkelijk toe doet in het leven en hoe we samen het 
verschil kunnen maken. En kwamen tot deze vier waarden om op in te zetten: Goede Start, Optimale 
kansen, Ruimte om te leven, In een Wereld die mij ziet. 
 
De Integrale Kijk op Ouderen raakt vooral de opgaven In een wereld die mij ziet en Ruimte om te 
leven. We zien ouderen niet alleen als een groep die ondersteuning nodig heeft, maar ook als een 
groep die nog heel veel te bieden heeft en daarvoor waardering verdient. Lukt het niet, dan zien we 
dat op tijd en geven we de nodige ondersteuning. De directe woon- en leefomgeving wordt steeds 
belangrijker als de actieradius afneemt. Denk bijvoorbeeld aan de aanwezigheid en toegankelijkheid 
van voorzieningen en informatie. Maar ook een openbare ruimte die uitnodigt tot ontspannen, 
ontmoeten en bewegen houdt de oudere vitaal en verbonden met de buurt. Zo krijgen ouderen de 
kans om mee te blijven doen in onze samenleving. Tilburg wil een inclusieve stad zijn waar je ook 
gezond en gelukkig oud kunt worden.  
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2. Naar een integrale aanpak voor ouderen 

Steeds meer inwoners van Tilburg behoren tot de groep ouderen. En gemiddeld worden zij ook 
ouder. Vaak zijn mensen tot die hogere leeftijd nog vitaal en actief. Maar dit is niet voor al onze 
inwoners vanzelfsprekend. In het Bestuursakkoord hebben we afgesproken een 'Integrale Kijk op 
Ouderen te ontwikkelen, waarin we vastleggen hoe we ouderen faciliteren en ondersteunen zodat ze 
mee kunnen blijven doen in een veilige omgeving, niet eenzaam zijn, maar juist van waarde blijven, 
hun talenten kunnen inzetten en passende ondersteuning krijgen als ze die nodig hebben'. 
 
In hoofdstuk 3 van deze notitie gaan we in op hoe we ervoor staan; wat valt op in trends, beleid en in 
gesprekken met onze inwoners en partners. De verschillende quotes in deze notitie komen uit de 
antwoordkaarten die we van individuele ouderen ontvingen. Ook die inbreng gebruiken we om zicht 
te krijgen op wat ertoe doet.  
 
Wat gaat er goed? ‘Dat er eindelijk aandacht is voor ouderen.’ (vrouw, 66 jaar) 
 
Programma Gezond en gelukkig oud in Tilburg 
Op basis van hiervan kiezen we voor een integrale, programmatisch aanpak met de naam 
‘Programma Gezond en gelukkig oud in Tilburg’ (hoofdstuk 4). Het gemeentelijk beleid kent tal van 
onderdelen waarin ouderen een doelgroep vormen, onder meer in het woon-, welzijns- en 
zorgbeleid. De toename van het aantal ouderen en het aantal mensen dat (langer) thuis blijft wonen, 
vraagt om meer kennis van en aandacht voor deze groep. Én dus om een samenhangend beleid. In 
hoofdstuk 4 beschrijven we vijf deelgebieden waarin we een achttal  opgaven zien. Door meer 
samenhang en focus aan te brengen in alles wat we doen op de onderwerpen die voor ouderen zelf 
belangrijk zijn, creëren we meerwaarde. Op sommige onderwerpen zetten we extra capaciteit en 
middelen in. Dit is nodig om tegemoet te komen aan de veranderingen en trends die we zien. Een 
aantal maatregelen is overigens niet alleen op ouderen gericht en komt ten goede aan alle inwoners 
van Tilburg.  
 
De komende drie jaren investeren we in een programmatische aanpak van de opgaven en acties (zie 
ook bijlage 4). Voordeel daarvan is dat we boven op het bestaande beleid versnelling en verdieping 
realiseren en maatregelen beter kunnen borgen.  We willen onze nieuwe inspanningen verbinden 
met dat wat we al doen (zie bijlage 5), waardoor we meer effectiviteit behalen. 
 
Met het Programma Gezond en gelukkig oud in Tilburg investeren we in een omgeving waarin je oud 
kunt worden midden in de maatschappij, waar je als oudere erbij hoort, gezien wordt en ertoe doet.  
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3. Hoe staan we ervoor?  

 
3.a De cijfers: trends en ontwikkelingen in de doelgroep 
Hoe oud je bent en hoe oud je je voelt, dat komt niet altijd overeen. De meeste mensen  voelen zich 
jonger dan ze volgens hun kalenderleeftijd zijn. Zij zijn 'jong van hart'. We zien dat de groep ouderen 
groeit in aantal en als percentage van de bevolking. Dat geldt voor heel Nederland en ook voor 
Tilburg.  
 
(Dubbele) vergrijzing  
 
Tabel 1 Vergrijzing Tilburg 2017-20401 

Er is een grotere groep oudere 
Tilburgers van wie bovendien de 
levensverwachting toeneemt. Uit de 
Vitaliteitsfoto van onze gemeente (juni 
2016) constateren we dat er rond 2020 
een historische omslag plaatsvindt en 
het aantal ouderen (>65) groter zal zijn 
dan het aantal jongeren (<20). Het 
percentage 65+ in Tilburg neemt toe 
waardoor de grijze druk (het aantal 
65+’ers ten opzichte van de 
middengroep 20-65 jarigen) toeneemt 
van 25% naar 40%. De groene druk 
blijft met 35% nagenoeg gelijk. Er is 
ook sprake van dubbele vergrijzing. Dit 
betekent dat binnen de groep 65+’ers 

ook het aandeel 80+’ers toeneemt.  
 
Diverse groep 
Dé oudere bestaat niet. Ouderen zijn net als de rest van onze inwoners heel verschillend, ze zijn 
vitaal of kwetsbaar, alleen of samen, hebben een lage of hoge sociaaleconomische status et cetera. 
De ouderen die de komende jaren de leeftijd van 65 tot 75 bereiken, zijn hoger opgeleid en vitaler 
dan hun voorgangers. De groep kenmerkt zich door veel vrije tijd, kennis en vaardigheden die zij 
inzetten voor zichzelf (vakanties en talentontwikkeling) en voor anderen (vrijwilligerswerk, 
mantelzorg).   
  

                                                                 
1
 BRP Tilburg 

Leeftijd 2017 
 
  

2040 
  

Toename   
absoluut
 
  

Toename 
in 
% 

0-54 154.000
  

155.000   1.000     +   0,6% 

55-64   25.000   25.000   

65-74   20.000   25.000   5.000 +  25% 

75+   14.500
  

  27.000 12.500   +  86% 

Totaal 213.500
 
  

232.000 18.500         +  12% 



 

Notitie 

 
 
 

Pagina 5 van 26  

 
Tabel 2 Maatschappelijke participatie 65+2 

 
 
 
 
 
 
 

 
Wat mist u? ‘Eigenlijk niets, ik heb veel sociale contacten en ben lid van diverse verenigingen. Ben 
gelukkig nog gezond.’ (vrouw, 83 jaar) 
 
De komende jaren zien we dit reservoir aan actieve ouderen langzaam stabiliseren en afnemen. 
Daarna verruilt deze groep de tijd van active ageing voor een meer kwetsbare fase waarin zij zelf een 
groter beroep doen op ondersteuning en zorg. Ook hier zijn niet alle ouderen gelijk in de manier 
waarop zij die ondersteuning zoeken.   
Het Planbureau voor de Leefomgeving en het SCP constateren dat er nu nog 15 potentiële 
mantelzorgers voor elke 85+’er klaar staan, maar dat dit in 2040 terugloopt naar 6. In Nederland zijn 
de meeste mantelzorgers tussen de 50 en 75 jaar en zijn ouderen die mantelzorg behoeven veelal 
85+.   
Een ander kenmerk van de groep ouderen van nu en in de toekomst is dat er steeds meer 
alleenstaanden zijn. Niet alleen door het verlies van een partner door overlijden, maar een steeds 
grotere groep ouderen heeft een scheidingsverleden en/of geen nakomelingen. Het netwerk van 
deze ouderen is vaak kleiner. Dit betekent ook minder mantelzorgers. 
 
Tabel 2 Aantal gescheiden 50+’ers Tilburg4 

Door complexere familie- en gezinsverhoudingen zal de nu 
nog vanzelfsprekende zorg voor en van anderen 
waarschijnlijk vaker vervangen worden door een beroep op 
formele zorg. Het aantal huishoudens 55+ bestaat uit 
17.500 alleenstaanden (waarvan 11.000 alleenstaande 
vrouwen). Het aandeel vrouwen in de groep ouderen is 
naar verhouding groot. Na het bereiken van de leeftijd van 

60 jaar zien we meer vrouwen dan mannen en daarna loopt het aantal vrouwen per man snel op. 
Van de 94+’ers in Tilburg was in 2018 80% vrouw.  
  

                                                                 
2
 Ouderenmonitor 2016 GGD Hart voor Brabant, Tilburg 

3
 Significante stijging t.o.v. 2012: 46%, nog steeds significant lager dan de regio GGD HvB (63%) 

4
 CBS statline 

Leeftijd Heeft het afgelopen jaar 
mantelzorg gegeven  
%   

Verricht 
vrijwilligerswerk  
 
%   

Lid van een 
(sport)vereniging of -club  
% 

65+ 23 26 543 

Leeftijd 50- 
  

50+ 

2000 6.286 5.717 

2018 5.206 11.546 
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Tabel 3 Kwetsbaarheid 65+ 5 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het percentage kwetsbare Tilburgse ouderen is significant hoger dan het percentage kwetsbare 
ouderen in de GGD-regio Hart voor Brabant (26%). Ook op andere gezondheidsindicatoren steekt de 
Tilburgse oudere significant (niet op toeval berustend) negatief af bij de ouderen in de regio.  
 
Conclusie is dat de groep ouderen niet alleen in aantal, maar ook in diversiteit groeit.  
 
3.b Het beleid: langer thuis wonen 
De tijd dat ouderen op, zoals we dat nu zien, nog relatief jonge leeftijd naar het bejaardentehuis 
verhuisden ligt achter ons. Het uitgangspunt van beleid en de trend is dat ouderen langer thuis 
blijven wonen. Het verzorgingshuis is daarmee voor veel ouderen verleden tijd, terwijl de behoefte 
aan nabijheid van zorg en samen wonen er nog steeds is. 
 
Deze verandering van beleid leidt ertoe dat we vaker ondersteuning en zorg rondom de oudere in de 
thuissituatie organiseren. In de praktijk zien we ook steeds meer dat aanbieders de (ziekenhuis-
/verpleeghuis)zorg aan huis leveren. De behoefte hieraan zal in de toekomst eerder toe- dan 
afnemen. Het is de vraag in hoeverre die zorg beschikbaar en vanzelfsprekend blijft, gezien de 
financiële druk en de krapte op de arbeidsmarkt (minder zorgmedewerkers). Ontwikkelingen in e-
health en andere technologische mogelijkheden spelen hier nu al op in. Zowel vanuit zorgverleners 
als vanuit bedrijven die hier kansen of een markt in zien. Denk aan de technokoffer van de 
Geheugenwinkel van De Wever. ContourdeTwern leidt hiervoor vrijwilligers op om demonstraties te 
geven. Ook is er een pilot om bewustwording rondom dementie te creëren via een virtualrealitybril.  
 
3.c De stad: in gesprek met inwoners en partners 
De Integrale Kijk op Ouderen baseren we, naast demografische ontwikkelingen, trends en beleid, ook 
op de onderwerpen die onze inwoners en partners belangrijk vinden. We gingen met hen het 
gesprek aan rondom de volgende vragen: wat gaat goed in Tilburg, wat mist u en wat is belangrijk 
voor de toekomst als we kijken naar ouder worden in Tilburg ?  
 
Opbrengst gesprekstafels partners  
In februari 2019 namen ongeveer honderd professionals, vrijwilligers en ouderenorganisaties deel 
aan gesprekken over diverse onderwerpen (opbrengst in bijlage 1). 
 
Uit de gesprekken kunnen we een aantal conclusies trekken. Allereerst gaat er veel goed. Er zijn 
bijvoorbeeld veel ontmoetingsactiviteiten, er is waardering voor de preventieve huisbezoeken en de 
informatie over het aanpassen van de woning om zo langer zelfstandig thuis te kunnen blijven 
wonen. De campagne 'Aan de slag met je huis' heeft potentie.  
Verder komt, ook hierdoor, bewustwording op gang. Ouderen worden zich bewust van het feit dat zij 
aan de slag moeten met hun volgende levensfase. Dat betekent iets voor hun huisvesting, hun 
                                                                 
5
 Ouderenmonitor 2016 GGD Hart voor Brabant, Tilburg 

Leeftijd Kwetsbaar
 
 
  

Lichamelijk 
kwetsbaar
 
  

Sociaal 
kwetsbaar
 
  

Psychisch 
kwetsbaar 

65+ 32% 21% 21% 29% 
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gezondheid, talenten en hun toekomstige (ondersteunings)vragen. Er gaat veel goed in de 
samenwerking tussen alle partijen in de ondersteuning van ouderen (professionals, mantelzorgers, 
vrijwilligers). Al deze positieve elementen kunnen als bouwstenen dienen voor toekomstig beleid en 
uitvoering.  
 
Er is ook nog veel winst te behalen; daar zijn de professionals en ouderen ook duidelijk in. Zo is er 
bijvoorbeeld behoefte aan kleine nieuwe woonconcepten zoals een 'Knarrenhof' waar ouderen 
zelfstandig én gezamenlijk kunnen wonen. Er is winst te halen in de leefomgeving, die moet veiliger 
en aantrekkelijker. Tips hiervoor: geef voorrang aan de trage verkeersdeelnemer (meer oversteektijd, 
brede stoepen etc.), breng historie terug in de wijk, organiseer activiteiten en maak ontmoeting 
mogelijk. Ook onderwerp van gesprek was het stilstaan bij en (het gemis aan) waardering voor de 
persoonlijke inzet van ouderen en mantelzorgers.   
 
Opbrengst antwoordkaarten in De Draad  
De Draad valt meerdere keren per jaar in de bus bij de 55-plussers en is op tal van plekken te lezen. 
Via een antwoordkaart in dit blad stelden wij onze inwoners ook de vraag om aan te geven wat zij 
goed vinden gaan, wat zij missen en wat zij belangrijk vinden voor hun toekomst. Ruim 170 ouderen 
pakten de pen en stuurden ons hun antwoorden. Een heel waardevolle aanvulling op, en bevestiging 
van, de onderwerpen die in de gesprekstafels aan de orde kwamen. In bijlage 2 staat een opsomming 
van de top 5 per onderwerp. Zo willen veel ouderen actief (blijven) deelnemen aan allerlei 
activiteiten zoals ontmoeting, cultuur beleven of maken, sportief en actief in beweging zijn. Veel 
ouderen maken zich zorgen over hun woonsituatie nu en in de toekomst: zijn er voldoende en 
kwalitatief geschikte woningen? Ondersteuning, zorg en aandacht van naasten en professionals is 
zeker ook voor ouderen essentieel en zo benoemen ze dat ook.  
 
Conclusie  
De eerste lijn die uit de kaarten en de gesprekstafels naar voren komt, is dat veel onderwerpen zowel 
in positieve als in negatieve zin spelen. Sommige ouderen zijn actief, omringd met een netwerk en 
hebben nog allerlei voornemens. Andere ouderen hebben moeite om deel te nemen aan de 
maatschappij doordat zij allerlei belemmeringen ervaren, zowel financieel als qua gezondheid en 
door het ontbreken van een ondersteunend netwerk.  
 
De tweede lijn die naar voren komt en hier deels op aansluit, is dat er behoefte is aan meer balans 
tussen schaalvergroting en kleinschaligheid, vernieuwing en vertraging. Innovatie is belangrijk, 
bijvoorbeeld nieuwe technologie die de zorg verlicht (onder andere voor mantelzorgers van 
dementerende ouderen). Maar nabijheid van informatie (op papier en in persoon) in de wijk en buurt 
staat ook hoog op de agenda. In de inrichting van die directe leefomgeving moet ruimte zijn voor de 
langzame verkeersdeelnemer en voor kleinschalige ontmoeting. 
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4. Programma Gezond en gelukkig oud in Tilburg – acht opgaven in vijf deelgebieden 

 
Kortom: het aantal ouderen groeit en 'dé oudere' bestaat niet. De ouderen blijven langer thuis 
wonen, omdat het moet of omdat zij dat willen. Veel ouderen zijn vitaal en nemen volop deel aan de 
maatschappij. Om dat te kunnen blijven doen is het aanbod en de toegankelijkheid (in al zijn vormen) 
van voorzieningen belangrijk. Anderen zien weinig perspectief en hebben ondersteuning nodig om 
actief deel te blijven uitmaken van de Tilburgse samenleving. De benodigde zorg en ondersteuning 
moet zoveel als mogelijk geboden worden in de thuissituatie, die zich daar dan ook voor moet lenen. 
 
De integrale aanpak ouderen richt zich daarom op een woon- en leefomgeving waarin meer 
Tilburgers gezond en gelukkig hun oude dag kunnen beleven.  
 
 
  
 
 
 
 
Bij deze aanpak houden we rekening met de diversiteit in de doelgroep ouderen op dit moment en 
ook in de toekomst. De tijd waarin je geboren bent, het land waar je geboren bent, het sociale milieu 
waar je je thuis voelt, het is allemaal van belang voor hoe je je oude dag invult en welke 
ondersteuning je daarin vraagt. Toekomstige generaties zullen andere wensen hebben, maar de 
vergrijzingsgolf vindt nu en in de komende jaren plaats en voor deze ouderen gaan wij nu aan de 
slag. Voor structurele aanpassing van de buitenruimte nemen we wel steeds de behoeften van de 
toekomstige inwoners in de afweging mee.  
 

Generatie:  
De ouderen van nu behoren vooral tot de 'stille' generatie (geboren tussen 1931 en 1945), de 
generatie 'babyboomers' (geboren tussen 1946 en 1954) en in de nabije toekomst tot de 'verloren' 
generatie (geboren tussen 1955 en 1970).   

Sociaal milieu:  
Het Mentality-model van Motivaction onderscheidt een 8achttal sociale milieus met een eigen kijk 
op de wereld. 'Het Mentality-model is enigszins een generatiemodel en daarom zien we grosso modo 
dat de groepen met een traditionele waardenoriëntatie (jaren ‘50) kleiner worden en de groepen 
met een postmoderne waardenoriëntatie in omvang toenemen …' Dit betekent dat richting de 
waarden 'bezitten en behouden' meer plaats gaan maken voor 'genieten'. Vooral in de 
leefstijlmilieus 'Nieuwe conservatieven' en 'Traditionele Burgerij' zijn de ouderen van nu vaak 
vertegenwoordigd. 6 

Persona's: 
Muzus ontwikkelde een zestal persona's in het kader van het Langer Thuis Programma Rotterdam. 7  

Migratieachtergrond: 
Van de 65+’ers in Tilburg zijn 960 ouderen geboren in Indonesië, 395 in Marokko, 389 in Turkije en 
247 in Suriname (peildatum 1-1-2018).8 

 
                                                                 
6
 Motivaction 

7
 https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/langer-thuis-professional/#gen_id_1113-0 

8
 BRP Tilburg 

Ambitie: We creëren een omgeving waarin je oud kunt worden midden in de maatschappij, waar je als 
oudere erbij hoort, gezien wordt en ertoe doet. 
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We gaan uit van vijftal deelgebieden waarin we aan de slag gaan met acht inhoudelijke opgaven:  

1. Vitale ouderen:  
Opgave 1: Ouderen zijn zo lang mogelijk vitaal 
Opgave 2: Ouderen voelen zich verbonden en  hebben plezier 

2. Kwetsbare ouderen: 
Opgave 3: Kwetsbaarheid van ouderen wordt tijdig signaleren 
Opgave 4: Signalen worden opgevolgd en kwetsbare ouderen wordt perspectief geboden 

3. Wonen: Oud en thuis in je woning  
Opgave 5: Er zijn meer woningen die door ouderen als prettig en veilig worden ervaren 
Opgave 6: Er is een meer gevarieerd aanbod aan woonvormen 

4. Woonomgeving: Oud en thuis in je wijk of dorp 
Opgave 7: Ouderen wonen in een leefomgeving die zij als prettig en veilig ervaren 

5. Regie 
Opgave 8: De oudere is zelf in regie  

 
De opgaven komen uit de stad en kunnen alleen met onze inwoners en partners opgepakt worden. 
Er is geen enkele opgave waar we als gemeente alleen voortgang in kunnen boeken. Dat willen we 
ook niet. Van kwetsbare oudere tot professionele partners, iedereen heeft een rol en zullen we hier 
ook op aanspreken. Zoals we ook verwachten dat zij ons aanspreken als er zaken niet goed gaan of 
beter kunnen. 
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4.a Vitale ouderen 
Sociaal, fysiek en mentaal actief blijven, geeft de meeste kans op een vitale oude dag. Veel ouderen 
participeren ook nog op de arbeidsmarkt. We zien wel dat zij niet evenredig profiteren van de groei 
van banen. Regionaal werken we aan een programma  waarin we inzetten op deelname  van de  45-
plussers aan de arbeidsmarkt. Een volgende stap is dat we dit vertalen naar een aanpak voor onze 
gemeente. Zingeving, je vakmanschap kunnen inzetten, en het ontwikkelen van talenten blijven 
belangrijk. Veel ouderen geven hier invulling aan door actief te zijn als vrijwilliger en mantelzorger 
(zie tabel 2), andere ouderen pakken oude hobby's weer op. Ook zonder vrijwilliger of mantelzorger 
te zijn, maar gewoon als buren van elkaar zijn ouderen actief om elkaar en anderen te helpen. 
 
De levensverwachting stijgt, maar de periode die nog gaat komen duurt niet voor alle ouderen even 
lang en is niet voor iedereen rooskleurig.  Wat wel voor iedere oudere geldt, is dat het belangrijk is 
om op tijd over deze volgende levensfase na te denken. Zich bewust te worden van het belang van 
een geschikte woning en woonomgeving, maar ook van het netwerk waar zij een beroep op kunnen 
doen en hoe zij zelf vitaal blijven. Hoe houd je de regie en bereid je je voor op (mogelijke) 
beperkingen? Hoe geef je inhoud aan zingeving?  
 
Wat we willen bereiken: ouderen die zo lang mogelijk vitaal blijven  
Een gezonde leefstijl is op iedere leeftijd van belang. In het geval van ouderen en dementie is de 
leefstijl ook een belangrijke risico- of beschermende factor. Door te stoppen met roken, fysiek actief 
te zijn en het brein actief te houden (ook door sociale contacten) verkleint de kans op het krijgen van 
dementie,9 een aandoening die een op de vijf mensen treft. Bij vrouwen is dat zelfs een op de drie. 
Die kans neemt toe met het ouder worden; boven de 90 jaar heeft 40% van de mensen een vorm van 
dementie. 
De ouderen die de kaart instuurden maakten opmerkelijk vaak wensen kenbaar die te maken hebben 
met beweging en sport. Vaak ging het daarbij, naast beschikbaarheid, over de kosten van de 
beweegactiviteiten. Vooral zwem- en kunstactiviteiten werden vaak genoemd.  
 
Wat vindt u belangrijk voor de toekomst? ‘Zwemabonnement, voor aquajoggen etc. Meer dagen 
beschikbaar meer zwemmen. Goedkoper abonnement.’ (vrouw, 63 jaar) 
 
Het beleid waarbij ouderen langer thuis wonen in combinatie met de vergrijzing brengt ook risico's 
met zich mee. Landelijk nemen de valongevallen toe en dat zien we ook terug in de ouderenmonitor 
van de GGD Hart voor Brabant 2016 (8% van de 65-plussers heeft in de afgelopen drie maanden 
letsel opgelopen door een val). De impact van een val is groot, niet alleen voor de zorgbehoefte en 
verlies aan gezondheid, maar bijvoorbeeld ook voor de angst om op pad te gaan.  
Meer bewegen in het algemeen werkt bij ouderen preventief tegen vallen. Ook vanuit sporten en 
bewegen is er daarom een aanbod specifiek voor ouderen, bekend als Meer Bewegen voor Ouderen 
(MBvO). Daarnaast zijn er specifieke programma's valpreventie beschikbaar. Een pilot valpreventie 
maakt onderdeel uit van onze samenwerking met de zorgverzekeraars. Uit onderzoek is bekend dat 
dit veel leed voorkomt en veel kosten vermindert voor de zorgverzekeraars, maar ook voor de 
gemeente (Wmo).  
 
Wat we gaan doen:  

- We werken, zodra het regionale programma klaar is, het aandachtspunt arbeidsmarktpositie 
45-plussers voor de gemeente verder uit. 

                                                                 
9
 Bron: www.alzheimer-nederland.nl  

http://www.alzheimer-nederland.nl/


 

Notitie 

 
 
 

Pagina 11 van 26  

- In de visie Sport & Bewegen constateren we ook dat de zorg- en ondersteuningsbehoefte 
omlaag gaat als we sport als middel inzetten. We willen het voor iedere Tilburger mogelijk 
maken om dicht bij huis (buiten) te kunnen sporten en bewegen. Dit doen we onder andere 
door aantrekkelijke speel- en beweegplekken te maken die levensloopbestendig zijn. In de 
pijler 'Ruimte voor sport en bewegen' geven we hier in de komende jaren verder invulling 
aan. Ook in de andere pijlers hebben we steeds aandacht voor de ouderen als doelgroep 
waar dat relevant is. 

- In het uitvoeringsprogramma van de visie Positieve Gezondheid geven we binnen de 
verschillende opgaven ook aandacht aan activiteiten gericht op de doelgroep ouderen.  

- In onze samenwerking met de zorgverzekeraars blijven we aandacht vragen voor de pilot 
valpreventie. 

 
Bewegen, sporten, culturele activiteiten, het zijn allemaal manieren om vitaal te blijven en 
verbonden te zijn met anderen. Het belang van deze activiteiten in relatie tot zorg krijgt steeds meer 
vorm en inhoud, ook in Tilburg.  
 
[Kader] 
Innovatieve verbindingen sport-zorg-cultuur-ontmoeting 
Zo organiseert Willem II-Betrokken 'Footballmemories' waarbij sport een middel is om bij ouderen 
met (beginnende) dementie, via het ophalen van oude herinneringen, het geheugen te prikkelen en 
eenzaamheid tegen te gaan. Vanuit cultuurbeleid ondersteunen we het Creative Movement Centre 
dat dansactiviteiten voor ouderen in een nieuwe vorm opzet. Ook hier weer een directe relatie met 
dementerende ouderen of ouderen met een ondersteuningsvraag. De stichting Stoute Schoenen 
organiseert activerende vitaliserende kunst- en cultuurprogramma’s voor 60-plussers in de vorm van 
workshops en is door de provincie als Sterk Merk beoordeeld in het kader van Sociale Veerkracht. Al 
deze activiteiten hebben niet alleen een beweeg- of cultuurelement in zich, ze leiden ook tot 
ontmoetingen en contacten en waarschijnlijk ook tot een ontlasting van de zorg of een lagere 
zorgvraag. Footballmemories heeft zich in het Verenigd Koninkrijk al bewezen en de activiteiten van 
het Creative Movement Centre staan in de belangstelling van onderzoek.  
 
Tijdens de gesprekstafels in februari daagde Stoute Schoenen de deelnemers uit om beeldend aan te 
geven hoe we de talenten van ouderen meer zouden kunnen benutten. Met de inzet op bovenstaande 
initiatieven in Tilburg kleuren we buiten de lijntjes van de standaard zorgverlening en investeren we in 
vernieuwende aanpakken.  
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Zingeving, vrijwilligerswerk en mantelzorg 
 
Zingeving is van groot belang om vitaal oud te worden. In onze gemeente geeft 18% van de ouderen 
aan niet in staat te zijn om zin aan het leven te geven10, bij volwassenen is dit percentage 10%. Er zijn 
ook veel ouderen die vrijwilligerswerk doen en hier veel voldoening uit halen. In de gesprekken met 
de professionals en in de antwoordkaarten geven ook de ouderen zelf aan dat het belangrijk is  
erkenning en waardering te krijgen voor wat zij doen en zijn. Als mantelzorger en vrijwilliger zetten 
zij zich in voor hun naasten en de samenleving. Dat doen ze vanuit een specifieke deskundigheid. Die 
is niet gelijk aan die van de professional, maar wel gelijkwaardig.  
 
We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers en waarderen en erkennen daarmee de waarde en 
kennis die zij vertegenwoordigen. Mantelzorgers en vrijwilligers ontvangen ieder jaar een bedankje 
voor hun inzet en we kiezen ieder jaar de vrijwilliger van het jaar. Om hen te ondersteunen in het 
belangrijke werk dat zij doen, zijn er trainingen op maat, contactmomenten om met gelijkgestemden 
te praten en kunnen zij individuele ondersteuning krijgen als dat nodig is. Deze ondersteuning geven 
we op maat. Respijtzorg door vrijwilligers of professionals kan hier onderdeel van uit maken. 
 
Concreet hebben ContourdeTwern en Expertise centrum Familiezorg de opdracht om mantelzorgers 
tijdig te signaleren en te ondersteunen waar nodig. Contour de Twern heeft haar 
mantelzorgconsulentes ondergebracht in de wijkteams om zo de werkers in de wijk bewust te maken 
van de aanwezigheid van mantelzorgers en ze te ondersteunen en informeren waar nodig. 
 
We zien het belang en de kracht van mantelzorg, maar ook de kwetsbaarheid ervan. Met een tweetal 
recente initiatieven zoals de Zorgverlichter en de Mantelzorglijn willen we de ondersteuning verder 
versterken door deze toegankelijk te maken.  
 
[Kader] 
 
De Zorgverlichter 
Samen met CZ en met ondersteuning van VWS werken we aan een digitale tool voor passende 
ondersteuning voor mantelzorgers. Deze digitale tool ondersteunt bij het vinden, krijgen en 
organiseren van ondersteuning en zorg. De Zorgverlichter geeft mantelzorgers inzicht in hun 
persoonlijke situatie zodat hun vraagverlegenheid afneemt.  
 
De Mantelzorglijn 
Het aantal mantelzorgers neemt toe en daarmee ook de vraag naar en behoefte aan informatie. Er is 
gelukkig veel informatie te vinden. Soms zelfs zoveel dat mantelzorgers, maar ook professionals, door 
de bomen het bos niet meer zien. Daarom lanceerden ContourdeTwern en Exfam in maart 2019 de 
mantelzorglijn Tilburg. Deze lijn is dagelijks telefonisch en per mail bereikbaar. 
De mantelzorglijn heeft als doel mantelzorg op een laagdrempelige manier bespreekbaar te maken 
en ondersteuning te bieden aan mantelzorgers en professionals bij het vinden van de weg naar de 
juiste instanties en ondersteuning. 
 
Wat we willen bereiken: ouderen die zich verbonden voelen en plezier hebben 
In Tilburg zijn heel veel activiteiten gericht op ontmoeting, ontspanning, zingeving en plezier. Ook 
voor ouderen. In het gesprek met de stad werd dit ook bevestigd, maar vervolgens werd ook 
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geconstateerd dat het aanbod en de doelgroep elkaar niet altijd vinden of bij elkaar passen. 
Opmerkingen op de antwoordkaarten in de Draad bevestigen dit ook.  
 
Wat mist u? 'Activiteiten overdag! Veel mensen willen 's avonds de deur niet uit.' (vrouw, 69 jaar)  
 
Wat mist u? 'Voor overdag ontmoetingsplaats voor ook buitenlandse mensen Marokkanen. […] voor 
koffie drinken.' (man, 74 jaar) 
 
Tabel 4  Eenzaamheid ouderen in Tilburg11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samen met anderen activiteiten ondernemen en elkaar ontmoeten geeft al zin en plezier aan het  
leven. Om eenzaamheid te voorkomen en op te lossen is meer nodig. Het gaat ook om vaardigheden 
als omgaan met verlies, vriendschappen aangaan en verwachtingen bijstellen. Na en naast het 
signaleren van eenzaamheid vraagt dit soms ook een professionele aanpak. Als eenzaamheid niet 
voorkomen of doorbroken wordt, kan dit leiden tot verlies aan gezondheid en een groter beroep op 
zorg. Er is bijvoorbeeld een verband tussen eenzaamheid en depressiviteit waardoor ook de kans op 
dementie toeneemt. Beide aandoeningen hebben een grote ziektelast en hoge zorgkosten. 
Eenzaamheid heeft daarom al jaren de aandacht vanuit de gemeente. Met bijvoorbeeld het 
subsidiëren van ontmoeting, een 'weduwe- en weduwnaarsaanbod' en tal van 
vrijwilligersorganisaties zoals KBO en De Zonnebloem proberen we ook voor ouderen verlichting te 
bieden en afleiding van het gevoel van eenzaamheid. We doen mee met het landelijke programma 
Een tegen eenzaamheid en kleuren dat in op een manier die effect heeft voor al onze inwoners, 
ongeacht hun leeftijd.   
Ook bouwen we aan een Tilburgse coalitie tegen eenzaamheid. Als gemeente faciliteren we dit door 
alle geïnteresseerde partners (bewoners, vrijwilligers en organisaties) samen te brengen. Om de 
agenda tegen eenzaamheid te vullen, sturen we vanuit onze middelen voor de sociale basis op 
effectieve interventies en een gevarieerd (wijkgericht) aanbod. Met meer variatie stellen we de 
ouderen ook zelf in staat om actie te ondernemen tegen hun gevoel van eenzaamheid.  
 
[kaders] 
Grip en Glans 
In het voorjaar van 2019 maakten we gebruik van het landelijke aanbod om gratis Grip en Glans-
trainers op te leiden. De Grip en Glans cursus is een effectieve aanpak gericht op de versterking van 
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zelfmanagementvaardigheid (grip) en welbevinden (glans) voor de doelgroep ouderen. Zowel van 
Stichting ContourdeTwern als van Exfam neemt een medewerker deel aan een train-de trainer-cursus 
met als doel dit als een olievlek door de stad te laten gaan.  
 
ANWB AutoMaatje  
Mobiliteit is een belangrijk onderwerp van zorg voor de ouderen. Hun leeftijd, gezondheidsproblemen 
en gebrek aan middelen beperkt de mogelijkheden om naar buiten te gaan, waardoor zij geïsoleerd 
kunnen raken van de buitenwereld. Met ANWB AutoMaatje kunnen ouderen – tegen een kleine 
onkostenvergoeding – weer meedoen. Vrijwilligers vervoeren met hun eigen auto minder mobiele 
mensen, om bijvoorbeeld naar de dokter of fysiotherapeut te kunnen of een bezoek te brengen aan 
vrienden of familie. Opnieuw een initiatief dat ook aan de vrijwilliger zingeving en een daginvulling 
geeft. 
 
 
Wat we gaan doen: 

- We faciliteren de coalitie tegen eenzaamheid door partners samen te brengen en de aanpak 
van eenzaamheid samen vorm te geven.  

- We sturen in onze subsidieverlening vanuit de sociale basis op een gevarieerd aanbod van 
activiteiten tegen eenzaamheid.  

- In het contract met ContourdeTwern en Exfam nemen we met ingang van 2020 een verdere 
verspreiding van de Grip en Glans-cursus op. 

- We onderzoeken wat er nodig is om het AutoMaatje ook in de toekomst bij te laten dragen 
aan de mobiliteit en verbondenheid van ouderen. Daarbij kijken we ook nog naar andere 
opties om de mobiliteit van ouderen te ondersteunen. 
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4.b Kwetsbare ouderen  
 
Er zijn sleutelmomenten in het leven van bijna iedere oudere waarop hij of zij kwetsbaar is of wordt 
en waarop veerkracht nodig is. Soms kan diegene dat zelf opbrengen, soms is er even of blijvend  
hulp nodig.  
 
Wat we willen bereiken: kwetsbaarheid van ouderen tijdig signaleren 
Als een oudere niet zelfstandig de juiste informatie kan vinden en hierop handelen, is het de 
uitdaging dit op het juiste moment te signaleren – voordat zwaardere ondersteuning of hulp nodig is. 
Er zijn veel partijen die achter de voordeur komen bij ouderen, maar soms komt er (nog) niemand. 
Ondersteund door ContourdeTwern brengen 15 vrijwilligers jaarlijks ongeveer 400 huisbezoeken aan 
75- en 78-jarigen. Dat is overigens een mes dat aan twee kanten snijdt: zingeving voor de vrijwilliger, 
aandacht en ondersteuning voor de oudere inwoner. Daarnaast zijn er nog tal van 
(ouderen)organisaties die huisbezoeken afleggen. Denk aan de vrijwillige ouderenadviseurs van de 
KBO's die in Berkel-Enschot en Udenhout actief zijn en vrijwilligers namens wijkraad De Blaak.  
Het bezoeken van alle ouderen, of bij het bereiken van een bereiken van een bepaalde leeftijd, zal 
met de groei van de groep ouderen niet meer lukken. We zullen steeds specifieker moeten zijn in de 
acties die we ondernemen. Daarom gaan we met onze partners onderzoeken hoe we de preventieve 
huisbezoeken kunnen aanpassen aan de veranderende en groeiende doelgroep. Alternatief is 
bijvoorbeeld om meer focus aan te brengen: op welke sleutelmomenten is een huisbezoek het meest 
effectief? Hieronder een aantal relevante sleutelmomenten om alert op te zijn, zowel voor de oudere 
zelf en als voor de mantelzorger, vrijwilliger of professional. Ook zal er aandacht moeten zijn voor de 
oudere met een migratieachtergrond, hoe kunnen we ook hen bereiken? 

12 
 
Zoals mensen nu al een huisbezoek krijgen na het overlijden van hun partner, kan dat ook waardevol 
zijn wanneer de partner opgenomen wordt of juist thuiskomt uit een verpleeghuis of ziekenhuis, of 
bijvoorbeeld bij een verhuizing. De vele professionals (bijvoorbeeld huishoudelijke hulpen) die achter 
de voordeur komen voor een specifiek onderwerp zien vaak ook andere zaken, maar weten niet altijd 
waar ze een dergelijk signaal neer kunnen leggen. Daar is winst te behalen. Ook moeten we de 
waarde van pedicuren en kappers in het signaleren van eenzaamheid en andere zaken niet 
onderschatten. 
Een betere verbinding van de preventieve huisbezoeken met een project als 'Aan de Slag met je huis' 
(zie ook 4.c) en met de Toegang heeft zeker ook meerwaarde.  
 
Wat we gaan doen:  
We geven ContourdeTwern de opdracht om samen met betrokken partijen (zoals KBO, SOT, 
zorgpartijen, corporaties) een plan van aanpak te ontwikkelen om het preventieve huisbezoek 
kwalitatief en kwantitatief een impuls te geven en zo in te richten dat de juiste doelgroep bereikt 
wordt en blijft, ook bij een groeiende groep ouderen.  
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Wat we willen bereiken: signalen opvolgen en kwetsbare ouderen perspectief bieden 
 
Financiële kwetsbaarheid 
Panteia concludeert in het evaluatieonderzoek van de armoedeaanpak van onze gemeente dat 
ouderen met een klein inkomen zuinig zijn, daardoor geen schulden hebben, maar zich daardoor ook 
sneller afzonderen. In de kaarten zagen we dit ook terugkomen.  
 
Wat vindt u belangrijk voor de toekomst? ‘Niet altijd zo kortzichtig zijn en er voor zorgen dat de 
onnodige boetes bij achterstanden weg gaan. Help de armen want ook zij kunnen niet altijd de schuld 
van hun armoede krijgen.’ (man, 66 jaar) 
 
Op dit moment geven we een nieuwe invulling aan het bestaanszekerheidsbeleid. Ook daarin staat 
signalering en preventie centraal. Het uitgangspunt  is perspectief te bieden. Ouderen zijn ook een 
belangrijke doelgroep in het bestaanszekerheidsbeleid. Voor hen is re-integratie naar werk en 
daarmee perspectief op meer inkomen minder relevant, maar des te meer het gebruik van 
inkomensondersteunende regelingen, zingeving, voorkomen van isolement en toegang tot zorg. In 
de signalering van kwetsbaarheid van ouderen op sleutelmomenten zullen we de minimaregelingen 
vanuit bestaanszekerheid ook onder de aandacht brengen. Dat zijn er vijf en vooral de Meedoen-
regeling wordt door veel ouderen heel positief gewaardeerd; het geeft hen bijvoorbeeld toegang tot 
vervoer en allerlei activiteiten. In de toekomst verlagen we de inkomensgrens om meer op maat te 
gaan ondersteunen.  
 
[kader] 
Alliantie tegen financiële ouderenmishandeling 
We blijven aandacht vragen voor het tegengaan van ouderenmishandeling in het algemeen en nemen 
sinds begin dit jaar ook deel aan de lokale alliantie tegen het financiële misbruik van ouderen.  
 
[kader] 
Samenwerking ElisabethTweeStedenZiekenhuis en De Toegang 
Vanuit de Toegang werken we samen met het ETZ, om te zorgen dat kwetsbare ouderen na een 
opname in het ziekenhuis weer sneller en veilig thuis kunnen komen. De casemanager geriatrie van 
het ETZ adviseert welke faciliteiten er nodig zijn en de Toegang zorgt voor een snelle afhandeling van 
dit advies. Als dat nodig is, vindt er nog afstemming plaats met de betrokken huisarts en de 
wijkverpleegkundige. Dit betekent dat de kwetsbare ouderen in de eigen woning en bekende sociale 
omgeving en met voldoende faciliteiten weer veilig thuis kunnen (blijven) wonen. Dit kan ook de 
mantelzorgers ontlasten. 
 
Wat we gaan doen:  

- In de pilot met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ondersteunen we ouderen met financiële 
problemen in het kader van het ‘schuldenoffensief’. Bij een positieve eindevaluatie kijken we 
hoe we dit in beleid op kunnen nemen. 

- In het ouderenbeleid is bestaanszekerheid een expliciet thema. 
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4.c Wonen: Oud en thuis in je woning 
 
Langer thuis blijven wonen vraagt om een geschikte woning waar mensen ook eventueel zorg en 
ondersteuning kunnen ontvangen. Het passend maken zal vooral in bestaande woningen moeten 
gebeuren. Immers, nieuwbouwmogelijkheden zijn beperkt en de bereidheid om te verhuizen is 
gering. 
 
Wat we willen bereiken: meer woningen die door ouderen als prettig en veilig worden ervaren  
Uitgangspunt is een woning waar je geworteld bent. Een aanpassing van die woning kan dan de 
oplossing zijn om er te blijven wonen. Soms is een verhuizing toch gewenst of onvermijdelijk, maar 
zien ouderen op tegen 'het gedoe'. Dan is het belangrijk dat er informatie beschikbaar is over wat er 
komt kijken bij het vinden van een geschikte nieuwe woning, verhuizen en andere bijkomende zaken. 
Deze informatie kunnen we aanbieden in een (digitale) folder of op de site T-Helpt. Ook vrijwilligers 
kunnen een bijdrage leveren aan het begeleiden van ouderen bij de zoektocht naar een nieuwe 
woning en wat daarbij komt kijken. Ook een optie is het versoepelen van de regels om met voorrang 
te kunnen verhuizen naar een passende woning. Deze verkenning gaan we samen met de corporaties 
en Loket Z aan. Zo dragen we mogelijk ook bij aan het voorkomen van valincidenten als gevolg van 
een niet langer passende woning.  
 
Wat gaat er goed? 'In principe alles'. 
Wat mist u? 'Dat ik mijn te grote huis kan wisselen voor een betaalbare flat die leeftijdsbestending is.' 
Wat vindt u belangrijk voor de toekomst? 'Voldoende aangepaste woningen en zorg.' (Vrouw, 67 
jaar) 
 
In het pilotproject 'Aan de slag met je huis' in Udenhout staat naast duurzaamheid en veiligheid ook 
het thema Langer Thuis (woonscan) op de agenda. Hoe kun je je huis aanpassen om vallen te 
voorkomen en voorbereid te zijn op een leven met eventuele beperkingen in mobiliteit? Kan dat in 
de huidige woning of ligt een verhuizing meer voor de hand? 
 
[kader] 
Stimuleringslening 
Op dit moment bestaat al de mogelijkheid om een Stimuleringslening aan te vragen. 13 
Financieringsconstructies zijn ingewikkeld en ouderen ervaren dat ook op die manier. Helaas is dat 
niet te verhelpen. Wel ervaren we uit de woonscans die Thebe Extra aanbiedt14 dat mensen vaak met 
kleine aanpassingen hun woning passender kunnen maken. Ingrepen als het aanpassen van de 
badkamer zijn wel ingrijpend en daar kan een financieringsconstructie de drempel verlagen.  
 
De corporaties zijn actief bezig om hun doorstroombeleid in het algemeen en voor ouderen in het 
bijzonder te actualiseren. Ook zij willen graag dat ouderen passend (gaan) wonen. Het aanbod van de 
corporaties is kwantitatief voldoende voor de vraag. Zoals de eerdere quote laat zien, ervaren veel 
ouderen dit niet zo. 
Een andere hobbel is het verhuizen zelf. Omdat veel ouderen niet zelfstandig de stap zetten om 
gebruik te maken van het aanbod, heeft WonenBreburg een seniorenmakelaar. Voor hulp bij een 
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verzilverlening zijn opgenomen. 
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 De woonscan wordt aangeboden door Thebe Extra aan leden en is ook aangeboden bij de pilot 'aan de slag 
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verhuizing (zowel uit een particuliere als sociale woning) is een netwerk van belang. Als dat netwerk 
er niet is of men wil dat niet belasten, dan zijn er ook vrijwilligers of betaalbare diensten beschikbaar, 
zoals de Beterprojecten in een aantal wijken.  
 
Wat we gaan doen: 

- Ook in de vervolgaanpak van de actie Aan de Slag met je huis in Udenhout blijft Thebe Extra 
de woonscan aanbieden. Daarna evalueren we met Thebe Extra deze aanpak en bepalen we 
of we de woonscan ook in andere buurten/wijken aan kunnen bieden.  

- We verkennen met Thebe Extra en ContourdeTwern of we de woonscan ook op een andere 
manier onder de aandacht kunnen brengen bij ouderen. We sturen daarbij ook op een 
intensievere verbinding met de (vrijwillige) ouderenadviseurs, preventieve huisbezoeken van 
ContourdeTwern en andere partners.  

- We verkennen met ContourdeTwern de mogelijkheden om ouderen te ontzorgen bij een 
mogelijke verhuizing (bijvoorbeeld in relatie met de Beterprojecten).  

- We zorgen voor goede informatie voor ouderen over het aanpassen van de woning en de 
mogelijkheden om een meer geschikte woning te vinden.  

 
Wat we willen bereiken: meer gevarieerd aanbod aan woonvormen 
De woonwensen van ouderen hangen samen met de diversiteit in deze doelgroep (meer 
alleenstaanden, langere wooncarrière), het beleid (langer thuis wonen, meer zelf oplossen in het 
netwerk) en nieuwe ontwikkelingen in de woningmarkt. De wens om zorg en een sociaal netwerk in 
de buurt te hebben, kleiner te wonen en zelfstandig te blijven, uit zich ook in de behoefte aan 
nieuwe woonconcepten. Zo hebben bijvoorbeeld oudere (hoogopgeleide) vrouwen nog een hele 
wooncarrière voor zich, omdat zij een vaker een hoge levensverwachting hebben en de middelen om 
nog een switch te maken. Zij voelen zich vaker aangesproken door concepten als hofjes met 
gelijkgestemden. 
 
[kader] 
Variatie in woonvormen 
Zoals het Knarrenhof, als modern hofje. Maar ook valt te denken aan kangoeroewoningen, 
meergeneratie woningen, gemeenschappelijk wonen. 
 
Wat vindt u belangrijk voor de toekomst? ‘Woonruimte en zorg voor ouderen, er is nu bijna niets. 
Bijvoorbeeld woonruimte met een sociaal punt in het midden dat je toch zelfstandig kunt wonen en 
dat je niet zo ver hoeft te gaan voor je sociale contacten.’ (vrouw, 66 jaar) 
 
In de praktijk blijken initiatiefnemers van niet-traditionele woonvormen allerlei belemmeringen te 
ervaren zoals financiering, het verwerven van een locatie, regelgeving etc. 15 Omdat er, zeker 
kwalitatief, een bouwopgave is op dit gebied gaan we de mogelijkheden na om bewonersinitiatieven 
beter te faciliteren bij het realiseren van hun ambities. Het is daarbij belangrijk om te beseffen dat de 
gemeente nauwelijks grondposities heeft. We moeten dus kansen benutten binnen reguliere 
woonontwikkelingen.  
De verwachting is dat ouderen die gebruik maken van de huursector steeds vaker minder te 
besteden zullen hebben. Deze ouderen zijn afhankelijk van het aanbod van de woningcorporaties om 
die vernieuwing die de ouderen in de particuliere sector zelf oppakken, ook in hun voorraad te 
vertalen.  
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We vinden het daarom belangrijk dat woningcorporaties zich ook richten op deze nieuwe vormen 
van samenwonen. Dit kan binnen huidige complexen of door het ontwikkelen van nieuwe 
initiatieven. Samen met de corporaties maken we afspraken over de kwaliteit van het huidige 
aanbod en de mogelijke verbeteringen hierin. Deze afspraken met de corporaties nemen we op in 
het op te stellen woonconvenant (begin 2020). 
 
Wat we gaan doen?  

- We stimuleren initiatiefnemers, waaronder de corporaties, om voor ouderen geschikte 
woningen en nieuwe woonvormen te ontwikkelen.  

- We maken afspraken met relevante partners, corporaties en projectontwikkelaars om meer 
ruimte te bieden aan bewonersinitiatieven bij grotere woningbouwplannen.   

- We maken afspraken met de corporaties over de kwaliteit van het huidige aanbod voor 
ouderen en de mogelijke verbeteringen hierin.  

- We onderzoeken samen met welzijnspartners, zorgpartners en corporaties de mogelijkheid 
om daar waar veel ouderen wonen, ontmoeting te realiseren, ook in huidige woonlocaties of 
in de buurt daarvan. 
 

De laatste twee actiepunten nemen we expliciet mee in de wijk-/dorpsagenda’s waar we kiezen voor 
deze aanpak (zie 4.d). 
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4.d Woonomgeving: Oud en thuis in je wijk of dorp 
 
Voor veel ouderen geldt dat de buurt en de wijk steeds belangrijker worden naarmate zij ouder 
worden en te maken krijgen met (mobiliteits)beperkingen. We weten dat de woonomgeving, en dan 
vooral de sociale cohesie, sterker samenhangt met de tevredenheid met het leven dan de woning 
zelf. 16    
 
Alleen investeren in de woning is dus onvoldoende. Het aanbod aan nultredenwoningen (huur en 
koop) lijkt zoals gezegd kwantitatief op orde. Tegelijk zien we dat ouderen een tekort aan passende 
huisvesting ervaren. Is de kwaliteit van het aanbod niet passend, is het aanbod niet betaalbaar of zijn 
er andere redenen? Daar proberen we de komende periode op wijkniveau meer zicht op te krijgen. 
 
Ook de kaarten die we van ouderen ontvingen bevatten veel opmerkingen over die leefomgeving. 
Zowel over bijvoorbeeld de toegankelijkheid van die omgeving, de veiligheid, de voorzieningen als de 
beleving. 
 
Wat mist u? ‘Woonruimte voor ouderen. Een plek waar je zomaar binnen kunt lopen voor koffie of 
een hobby uit te oefenen. Contact met anderen.’ (vrouw 66 jaar) 
 
Wat we willen bereiken: een leefomgeving die ouderen als  prettig en veilig ervaren  
Een fysieke leefomgeving die ontmoeting, ontspanning en beweging mogelijk maakt is ook voor 
ouderen belangrijk. Deze doelgroep kent wel wat specifieke aandachtspunten. Stoplichten die langer 
op groen blijven, rustpunten op belangrijke looproutes, toiletvoorzieningen, toegankelijke 
voorzieningen en een inrichting die spontane ontmoeting faciliteert (levendigheid in de wijk). Ook 
hier komt de behoefte aan vertraging naar voren en daarmee meer ruimte voor de tragere 
verkeersdeelnemer (voetganger en fietser). Naast de fysieke inrichting noemen ouderen ook de 
aanwezigheid van belangrijke voorzieningen zoals een brievenbus, een huisartsenpraktijk, een 
bushalte, ontmoetingsplekken en een informatiepunt als belangrijke voorwaarden voor een fijne 
leefomgeving.  
 
Wat gaat er goed? ‘Fietspaden, fietsenkelders, busvervoer'.  
Wat mist u? ‘Voor ouderen banken in de Reeshof om uit te rusten tijdens het wandelen/ regelmatig 
legen kledingcontainers. Nu te weinig.’ 
Wat vindt u belangrijk voor de toekomst? ‘Overal meer groen en onderhoud. Meer politie in de wijk. 
Camera's bij de glasbak en containers in verband met asociaal dumpen afval. Pieter Vredeplein 
fietsvrij’. (man, 66 jaar) 
 
Dementievriendelijk 
Zoals eerder benoemd, zullen er in de komende jaren steeds meer 'vergeetachtige' ouderen in de 
wijken wonen. Veel van hen wonen alleen. Dat vraagt wat van de toegankelijkheid van alledaagse 
voorzieningen. Het gevaar is dat de dementerenden en hun mantelzorgers steeds meer opgesloten 
raken in hun huis en niet meer deelnemen aan het sociale leven, omdat zij zich gehinderd voelen 
door hun beperkingen. Ook commerciële partijen voorzien dit. De 'Rustig-aan-kassa' van de AH in de 
regio Zuid-Oost past hier bijvoorbeeld bij. In Tilburg wil het winkelcentrum Heyhoef  het eerste 
dementievriendelijke winkelcentrum van Nederland worden. Onze ambitie ligt hoger, we investeren 
de komende jaren in de dementievriendelijkheid  van alle winkelcentra in Tilburg.  
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En niet alleen de winkelcentra zijn belangrijk om op in te zetten. De hele wijk zou een impuls op 
'dementievriendelijk' moeten krijgen. Dat betekent dat niet alleen gedrag en houding van 
winkelpersoneel verandert, maar dat alle partners en inwoners van de wijk zich bewust zijn van 
vergeetachtige en dementerende ouderen in de wijk.  
 

Ook de inrichting van de openbare ruimte ondersteunt de deelname aan het maatschappelijke leven 

van (vergeetachtige) ouderen. Daarbij zetten we ook onze middelen, die we beschikbaar hebben 

voor de openbare ruimte, in waar dit een extra impuls kan geven. Om zoveel mogelijk impact te 

bereiken zal de concrete inrichting van deze locaties in de openbare ruimte in overleg met de wijk 

worden vastgesteld. Het doel van deze maatregelen is een verbetering van de fysieke 

toegankelijkheid van de voorzieningen in de openbare ruimte voor de ouderen. 

 
Wijkagenda  
We zien het belang van die directe leefomgeving voor ouderen en willen daar op investeren. Dat 
doen we in allerlei wijken, maar we leggen een extra focus op gebieden waar dit extra prioriteit en 
kansen heeft. Bijvoorbeeld doordat er veel ouderen wonen17 of de vergrijzing er groot is. Voor bijna 
alle gebieden geldt in meer of mindere mate dat een vergrijzing van de bevolking zal optreden. De 
gebieden waar de bevolking procentueel het sterkst zal vergrijzen (meer 65-plussers) zijn De 
Blaak/Zorgvlied, Groenewoud/Stappegoor/Het Laar, Gesworen Hoek/Huibeven, 
Heyhoef/Campenhoef/Dongewijk, Heerevelden/De Kievit en Witbrant. 18 
 
Op basis van de demografische ontwikkeling (vooral de procentuele groei van 65-74 én 75+ met ≥ 
50%) ligt de grootste opgave in Centrum/Binnenstad, Oud-Zuid Oost, Groenewoud/Stappegoor/Het 
Laar en Reeshof. Ook de  woningmarktgebieden De Blaak/Zorgvlied en Udenhout vragen aandacht. 
 
Naast deze demografische informatie (zie bijlage 3) willen we ook aansluiten bij ontwikkelingen en 
initiatieven van onze partners. Wij hebben hen nodig om samen met ons die leefomgeving voor de 
ouderen fijn en aantrekkelijk te maken. Gebieden waar zorg- en welzijnspartijen actief zijn of willen 
worden, waar herstructurering plaatsvindt, of corporaties veel woningbezit voor ouderen hebben of 
bouwen nemen we mee in de keuze. Zo hebben ContourdeTwern, Thebe, Thebe Extra en Wonen 
Breburg elkaar al gevonden en zijn een aantal Fijn Thuis projecten gestart. Ook hier liggen kansen om 
een snelle start te maken. 
 
Uit een oriëntatieronde in de stad bij onze partners (wonen, zorg, welzijn en belangenbehartigers 
van ouderen) blijkt draagvlak om een dergelijke aanpak uit te werken.  
 
Wat we gaan doen: 

- We kiezen samen met onze partners een tweetal wijken en een dorp. Hiervoor stellen we 
een plan van aanpak op met daarin in ieder geval deze actiepunten; samen met de 
wijk/dorpspartners en inwoners:   

o inventariseren we de huidige situatie in deze gebieden en maken deze visueel 
inzichtelijk: hoe staat het met de verspreiding van de voor ouderen geschikte 
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woningen, aanwezigheid van voorzieningen, ontmoetingsmogelijkheden en de 
fysieke inrichting van de wijk  

o prioriteren we acties: op zowel wonen, welzijn, zorg als openbare ruimte (in ieder 
geval geven we hierin de dementievriendelijkheid van de wijk en eventuele 
winkelcentra prioriteit). Hierbij hebben we vooral aandacht voor de verbindingen 
tussen de domeinen omdat we daar zeker winst kunnen behalen.   

- We nemen de acties op in de wijk-/dorpsagenda van de desbetreffende wijk/dorp en starten 
met de uitvoering. Hiervoor maken we in principe gebruik van reguliere budgetten en 
maatregelen. Daar waar extra middelen nodig zijn, leggen we deze separaat voor bij de 
begroting. 

- We evalueren en monitoren de voortgang en zorgen voor overdracht van effectieve acties en 
kennis naar andere relevante gebieden. 
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4.e Regie 
Een vitale, verbonden en veerkrachtige oudere die woont in een fijne woning waar hij de nodige 
ondersteuning krijgt en ook vindt in de nabije omgeving. In de voorgaande hoofstukken geven we 
vooral aan wat we als gemeente en partners kunnen oppakken om de oudere te ondersteunen. Dat 
is precies wat we willen; ondersteunen in de eigen regie en voorwaarden creëren voor een omgeving 
waar die eigen regie ook gepakt kan worden. Wat ertoe doet voor de oudere zelf zal steeds centraal 
moeten staan.  
 
De algemene constatering in de gesprekken die we voerden was dat de bewustwording zeker op 
gang komt. Ouderen zijn zich steeds meer bewust van het feit dat zij zelf aan zet zijn om actie te 
ondernemen om vitaal en voorbereid van hun oude dag te genieten. Maar de bewustwording kan en 
moet nog beter. Dat betekent ook een goed geïnformeerde oudere die op basis daarvan kan 
investeren in een 'goede oude dag' en keuzes kan maken op het moment dat dat voor hem of haar 
relevant is.  
In het sociale domein werken we met één regisseur en één plan. We denken daarbij vanuit de kracht 
van de oudere zelf en het eigen netwerk. Soms vraagt regie nemen ook ondersteuning. Met meer 
alleenstaande ouderen en minder netwerk gaat dit in de toekomst knellen.  
 
Wat we willen bereiken: oudere zelf in regie 
We houden de manier waarop we communiceren met de ouderen steeds tegen het licht. Bereiken 
we hen voldoende? Hebben zij voldoende toegang tot informatie? Fysiek toegankelijke informatie 
nabij de oudere kunnen we meenemen in de wijkaanpak, in het signaleren en in de preventieve 
huisbezoeken. In hoeverre is onze informatie en die van onze partners verder toegankelijk? Er is veel 
onbekend en onzichtbaar voor ouderen doordat zij de weg niet weten te vinden. Steeds meer 
mensen zijn digitaal vaardig, maar het persoonlijke contact en informatie op papier blijft belangrijk. 
De waardering van de huisbezoeken, de ideeën voor een wooncoach en dergelijke geven aan dat 
alleen het beschikbaar stellen van informatie via sites en apps op dit moment in ieder geval nog niet 
voldoende is.  
 
Wat mist u? 'Graag zou ik zien dat bij elk artikel tel. nr. en adres vermeld worden, niet alleen e-
mailadres.' (vrouw 71 jaar). 
 
Wat vindt u belangrijk voor de toekomst? 'Dat de gemeente ook op papier en telefoon bereikbaar 
blijft. Niet iedereen is even digitaal vaardig en met het ouder worden verliest men nog meer 
vaardigheden.' (man, 63 jaar) 
 
Regie houden over het leven is een belangrijk onderdeel van een goede oude dag. Zelf keuzes 
(kunnen) maken en niet afhankelijk zijn van anderen voor informatie, zorg, geld of andere zaken. Dat 
is voor sommigen gedurende het hele leven een uitdaging. Voor anderen komt dit op latere leeftijd 
op hun pad door bijvoorbeeld het wegvallen van het netwerk, snelle veranderingen in de 
samenleving of het achteruit gaan van de gezondheid.  
 
Wat mist u? Gemakkelijker parkeren voor senioren. Niet iedereen heeft een smartphone en/of kan er 
mee omgaan. Ook p-automaat P[…]pas geeft problemen. Mijn sportmaatje kan bijna niet naar de 
oude fysio-fit. P1 is hopeloos. (vrouw 73 jaar) 
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Kwetsbaarheid in regie  
We zijn sinds 2019 één van de koplopers in onafhankelijke cliëntondersteuning. Onafhankelijke 
cliëntondersteuning is in Tilburg (en ook in vele andere steden overigens) nog een relatief onbekend 
begrip. En dat is jammer omdat inwoners die geen netwerk hebben, die niet in staat zijn hun 
hulpvraag te formuleren, of verdwalen in de loketten en regelingen, juist steun kunnen gebruiken.  
De komende 1,5 jaar gaan we met hulp vanuit het koploperschap meer bekendheid geven aan deze 
cliëntondersteuning. Daarnaast bouwen we met maatschappelijke partners als KBO, TOG, 
Zorgbelang, MEE en ContourdeTwern aan een netwerk van getrainde informele onafhankelijk 
cliëntondersteuners die (oudere) inwoners bij kunnen staan. Tegelijk willen we ouderen verleiden 
om hun talent in te zetten voor dit werk en zowel andere ouderen, maar ook jongere doelgroepen, 
met raad en daad bij te staan.  
 
Wat we gaan doen: 
- Informatie en voorlichting die voor de oudere van belang is, blijven we ook op papier en in persoon 
beschikbaar maken. Dit betekent dat we inderdaad altijd een telefoonnummer en een adres blijven 
vermelden. Hierop zullen we ook onze partners aanspreken.  
 
De laatste fase 
In de gesprekken die we voerden rondom de ‘Integrale kijk op Ouderen’ is diverse keren de vraag 
gesteld over wie we het nu hebben als we praten over 'de oudere'?  In deze aanpak gericht op 
ouderen noemen we geen definitie of leeftijd waarop iemand tot deze doelgroep behoort. Het gaat 
meer om de fase waarin je je bevindt en hoe je deze levensfase ervaart, dan om de leeftijd die je 
hebt bereikt. De overgang van volwassen naar oud is niet te duiden met een leeftijd. Alleen daar 
waar dat noodzakelijk is zullen we een leeftijdsgrens stellen. Op maat blijft het uitgangspunt. 
 
Associaties met 'oud' tijdens de startconferentie Integrale Kijk op Ouderen 14 december 2018 
 

 
 
Van Dale Betekenis 'oud':  

1. …….. 
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2.  (van personen) al lang in leven (tegenstelling: jong): oude mensen; ouwe jongens (onder 
elkaar) die elkaar al lang kennen en amicaal met elkaar omgaan; oud en wijs genoeg zijn om 
... verstandig genoeg zijn of voldoende levenservaring hebben om ... 

3. …. 
 
 

Ouder worden, oud zijn… van leven ga je uiteindelijk dood. Ook in de laatste fase kiezen ouderen 
vaak voor de thuissituatie (als er al een keuze is). Een oude boom verplant je niet. Steeds vaker zal de 
thuissituatie ook in die laatste fase van het leven de plek zijn waar de oudere zorg en begeleiding 
krijgt. Lukt het daar niet dan kunnen inwoners uit Tilburg gebruik maken van hospice De Sporen. Ook 
voor een dergelijke voorziening groeit de vraag. Een tweede initiatief zoekt op dit moment een plek 
in de Tilburgse binnenstad. Ook in deze fase wonen die ouderen (en andere gebruikers) midden in de 
maatschappij en niet verscholen aan de randen van de stad. 
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5. Vervolg, evaluatie en monitoring 

 
 
De gemeenteraad overlegt nu twee keer per jaar met een aantal ouderenorganisaties. We stellen 
voor om hierin eens per jaar het Programma Gezond en gelukkig oud in Tilburg als onderwerp mee te 
nemen voor een evaluatie en stand van zaken van de uitvoering en effecten van de maatregelen. 
Daarbij nodigen we ook de corporaties, ContourdeTwern en andere betrokken organisaties uit.  
Als leidraad voor het succes van het programma hanteren we de indicatoren die in bijlage 6 staan. 
We doen hiervoor geen nieuw onderzoek, maar sluiten aan bij wat we al monitoren (zoals de 
Ouderenmonitor GGD en Monitor Sociaal Domein).  
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