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Kennisnemen van 
De rapportage ‘Zicht op senioren 2021’ (Preventief Huisbezoek 80 jaar en ouder)  
  
 
   
 
Inleiding 
In 2018 heeft in Oudewater voor de eerste keer het Preventief Huisbezoek aan oudere inwoners (van 80 plus) 
plaatsgevonden.   
De rapportage leverde veel belangrijke en bruikbare informatie op over waar ouderen behoefte aan hebben bij het 
zelfstandig (kunnen blijven) wonen in Oudewater. Ook werden ouderen geïnformeerd over het Stadsteam en indien 
gewenst doorverwezen naar het Stadsteam.  
De informatie uit de rapportage vormde mede de basis voor de opgave ‘Ouderen Langer Thuis’, waar in de afgelopen 
collegeperiode op is ingezet: wat is er nodig opdat ouderen zelfstandig kunnen wonen in Oudewater. Het overheidsbeleid 
is erop gericht dat ouderen langer zelfstandig thuis wonen en tegelijk is het in de meeste gevallen ook de wens van 
ouderen zelf. Het is echter geen doel op zich. De kwaliteit van leven is daarbij belangrijk, vinden we in Oudewater.  
 
Bij de presentatie van het rapport in 2018 is toegezegd om dit onderzoek te herhalen. Dat heeft in het laatste kwartaal van 
2021 plaatsgevonden. De projectleiders van 2018 hebben ook deze keer het preventief huisbezoek gecoördineerd, 
begeleid en de rapportage ‘Zicht op senioren 2021’ opgesteld. Deze levert wederom veel waardevolle (en vergelijkende) 
informatie op en zal onderdeel uitmaken van de evaluatie van de inspanningen die geleverd zijn in de opgave ‘Ouderen 
Langer Thuis’.  
De rapportage is als bijlage bij deze raadsinformatiebrief te vinden.  
  
 
   
 
Kernboodschap 
Alle zelfstandig wonende ouderen van 80+ hebben in 2021 een brief ontvangen met het verzoek zich aan te melden voor 
het huisbezoek. Van de 484 verstuurde brieven hebben 253 inwoners gereageerd: 157 hebben zich aangemeld en 96 
hebben (om uiteenlopende redenen) aangegeven niet mee te doen.  
Het aantal afgelegde huisbezoeken is ongeveer gelijk aan dat van 2018. Dat maakt de vergelijking eenvoudiger.  
Ook deze keer werd niet alleen informatie opgehaald, er werd ook informatie gedeeld. Dit betrof vooral informatie over het 



Stadsteam, als eerste ingang voor hulpvragen, en dit jaar ook over het Touwteam, het platform dat door de Stichting Zorg 
Oudewater is gestart en waar ondersteuningsvragen van inwoners gematcht worden met het vrijwilligersaanbod. De 
vrijwilligers die de gesprekken voerden hebben inwoners ook geattendeerd op organisaties die iets voor hen kunnen 
betekenen zoals de Vrijwillige Hulpdienst, de Zonnebloem, kerken, ouderenbonden, Oudewater Vitaal.  
 
De gestelde vragen betroffen passend wonen, woonomgeving en veiligheid, gezondheidsbeleving, zelfredzaamheid, 
verplaatsen en vervoer, mantelzorg, sociale contacten, tijdsbesteding, financiën, digitale vaardigheden. Op deze items 
zijn in de rapportage kwantitatieve resultaten genoemd en ook kwalitatieve. Dat laatste is als meerwaarde te beschouwen 
ten opzichte van een enquête. De vrijwilligers hebben veel gehoord in de gesprekken die van beide kanten als positief zijn 
gewaardeerd. Uiteraard zijn gegevens anoniem verwerkt.  
De resultaten zijn vergeleken met die van 2018. De projectleiders hebben er conclusies aan verbonden en aanbevelingen 
geformuleerd. Deze zijn in de rapportage terug te vinden.  
  
 
   
 
Financiën 
 
De kosten voor de uitvoering van het preventief huisbezoek bedragen € 6.500,-. Door de inzet van de vrijwilligers hebben 
we de kosten kunnen beperken.  
 
   
 
Vervolg 
   

Het onderzoek is op 20 februari aangeboden aan de wethouder. Aansluitend is de rapportage gedeeld met de leden van 
de Netwerktafel Ouderen en gedeeld in de organisatie. De IJsselbode heeft een artikel over het aanbieden van de 
rapportage geschreven.    

De resultaten van het preventief huisbezoek zijn een belangrijke basis voor het ouderenbeleid in de gemeente 
Oudewater. Deze resultaten zullen, samen met de opbrengsten uit andere onderzoeken, worden verwerkt in de nieuwe 
maatschappelijke agenda. Daarbij komt ook aan de orde of en op welke wijze dit onderzoek vervolgd wordt. Hiervoor zal 
ook een financiële paragraaf worden opgesteld.   
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