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INLEIDING

Bijna de helft van de ouderen in Nederland voelt zich eenzaam.

Eenzaamheid is een gevoel. Een gevoel van verlorenheid, geen idee hebben waarom je überhaupt 
uit bed zou moeten komen. Ouderdom brengt vaak een verlies van waardevolle relaties met zich 
mee, een belangrijke oorzaak van eenzaamheid. Integrale bestrijding van eenzaamheid bij 
ouderen kan 1 miljard à 2 miljard euro besparen. Dat concludeert bureau Booz & Company in een 
onderzoek naar een alternatieve agenda voor de langdurige zorg. Uit internationaal onderzoek 
blijkt dat dat eenzame mensen vaker naar het ziekenhuis gaan en een grotere kans hebben om 
dementie te ontwikkelen.

Eenzaamheid kan vele oorzaken hebben. Contacten kunnen veranderen of verloren gaan door 
omstandigheden waarop je zelf weinig tot geen invloed hebt. Zoals ziekte, echtscheiding of het 
verlies van werk en inkomen. Eenzaamheid kan een duidelijk aanwijsbare oorzaak hebben, maar 
ook komen door een opeenstapeling van factoren.

Nederland kent een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt toe én mensen worden steeds 
ouder. Naarmate mensen ouder worden en meer fysieke problemen krijgen, hebben ze steeds 
minder contacten met anderen. Ze verliezen hun partner en hun leeftijdgenoten. En omdat ze 
minder mobiel worden, zoeken ze het contact ook minder op. Eenzaamheidsgevoelens 
belemmeren ouderen in hun functioneren. 

Eenzaamheid kan leiden tot psychische problemen zoals angst en depressieklachten. Ook kunnen 
fysieke klachten toenemen. Andere mogelijke gevolgen zijn vervuiling, overlast en 
betalingsachterstanden. Voor het welzijn van de ouderen is het noodzakelijk hen uit het isolement 
te halen.

Nederland kent een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt toe én mensen worden steeds 
ouder. Eenzaamheid leidt, wanneer het lang aanhoudt, tot gezondheidsrisico’s, minder 
betrokkenheid in de samenleving en het gevoel dat welzijn of geluk tekortschiet. Uit onderzoek 
blijkt dat eenzaamheid zelfs de kans op voortijdig overlijden verhoogt.  Naast deze fysieke 
problemen kan eenzaamheid leiden tot ongezond gedrag, want het veroorzaakt het inactiviteit. Dat 
betekent weinig beweging, een afnemende eetlust, ongezonder eten en toenemend gebruik van 
verslavende middelen. Dit zorgt weer voor een hoger risico op overgewicht waardoor andere 
gezondheidsproblemen kunnen ontstaan.

Tegelijk worden mensen gestimuleerd om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Dat lijkt een 
mooi uitgangspunt, maar het is vooral ingegeven door financiële besparingen. Door de 
toenemende druk op de budgetten van WMO en WLZ kunnen steeds minder mensen een beroep 
doen op een indicatie. Simpelweg omdat ze ‘te goed’  zijn volgens de steeds strengere normen 
van deze wetten. 

Stichting Senioren Ondersteuning Oosterhout wil daar een verandering in brengen. Door deels 
senioren te leren hun netwerk zelf te vergroten en deels financiële steun bieden aan hen die niet in 
aanmerking komen voor hulp van de overheid door het bijdragen aan de kosten voor  
dagbesteding, hulpmiddelen en andere activiteiten die de eenzaamheid verkleinen en daarmee de 
gezondheid vergroten.

Oosterhout, 24-3-2020

René Lambrechts, Voorzitter Rogier Derks, Secretaris/Penningmeester
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Aanpak 2020-2021

De Stichting Senioren Ondersteuning Oosterhout richt zich op 2 sporen. Helpen om zelf weer de 
eigen regie te voeren en als dat niet (helemaal) lukt ondersteunen om de eenzaamheid te 
verkleinen.

1. Hulp om zelf weer eigen regie te voeren
Samen met Thebe-Extra is een project (Goed voor Elkaar)  in de maak waarin wij exclusief voor 
Oosterhout de Senioren helpen hun netwerk in kaart te brengen. Midels een goed doordachte 
netwerkkaart worden de verschillende facetten in beeld gebracht. 

We starten in 2 grote seniorenflats in het centrum van Oosterhout en breiden dit uiteindelijk uit over 
de hele stad. Het doel van het project is dat de bewoners hun persoonlijke sociale netwerk gaan 
versterken. Dit project sluit goed aan bij de missie van Thebe Extra ‘beter voor jezelf en voor 
elkaar zorgen’. 

De bewoners (vaak kwetsbare ouderen) ontvangen eerst een uitnodiging/folder in de brievenbus 
en worden ook via posters in de flat uitgenodigd voor de voorlichtingsbijeenkomst in de 
ontmoetingsruimte in deze flat. Er wordt gekozen voor deze ruimte, omdat dit voor de bewoners 
dichtbij en laagdrempelig is. 

De mensen die naar de voorlichtingsbijeenkomst komen worden uitgenodigd om later tijdens een 
persoonlijk gesprek met bij voorkeur hun familie/mantelzorger en indien dit niet aanwezig is, een 
vrijwilliger , hun eigen netwerkkaart in te vullen. Op basis hiervan kan per persoon gekeken worden 
waar de behoeftes liggen en wat er al goed geregeld is. Het is niet de bedoeling dat mensen de 
netwerkkaart invullen en dat er vervolgens niets mee gebeurt. De inzet is dat zoveel mogelijk 
‘gaten’ worden opgevuld door de andere bewoners van dezelfde flat. Als het nodig is kan er 
eventueel ook zorg geregeld worden; b.v. met het thuiszorgteam van Thebe. 

Het voorstel is om 3 voorlichtingsbijeenkomsten per flat te organiseren. Na de eerste bijeenkomst 
kunnen de vrijwilligers (die nog benaderd dienen te worden) ook aanbellen bij de bewoners die niet 
geweest zijn en hen uitnodigen voor een volgende voorlichtingsbijeenkomst. De vrijwilligers die 
worden ingezet krijgen vooraf een training en dienen in het bezit te zijn van een VOG.

Eerst wordt geïnventariseerd in hoeverre de bewoners in dezelfde flat elkaar kunnen/willen helpen. 
Indien nodig worden er buiten de flat (in de straten rondom de flats) vrijwilligers gezocht voor 
bepaalde activiteiten of klusjes. 

Wij hebben goed contact met de wethouder voor zorg en welzijn van gemeente Oosterhout. Deze 
staat positief tegenover dit initiatief. De gemeente wordt wel geïnformeerd over dit project, maar 
hoeft hier verder geen actie op te ondernemen. Het project past ook binnen de nieuwe filosofie van 
de gemeente Oosterhout die meer betrokkenheid wil van de buurt.

Afhankelijk van de (kwantitatieve) uitkomsten van de inventarisatie van de behoeften van de 
bewoners via de netwerkkaarten kunnen ook andere organisaties worden benaderd om bepaalde 
acties te ondernemen of de beschikbare (ontmoetings-) ruimtes te benutten. 
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2. Ondersteuning om de eenzaamheid te verkleinen
Door een beroep te doen op sponsoren zoals lokaal bedrijfsleven, Goede Doelen stichtingen en 
particulieren kunnen wij een budget creëren waarmee wij senioren ondersteunen die zelf de 
financiële middelen ontbreekt om hun eenzaamheid te verminderen. Denk hierbij aan:

 Mobiliteitsproblemen (bijv. aanschaf rollator, kosten voor reparatie scootmobielen, kosten ANWB 
automaatje, etc).
 Ontbreken zinvolle invulling van de dag (bijv. bijdrage in dagje uit, bioscoop, museum,  
dagbesteding, etc.)
 Attenties zoals een bloemetje (feestdagen, verjaardag, etc.).

Vooropgesteld wordt dat wanneer mensen een beroep kunnen doen op de bestaande 
voorzieningen dat zij dit ook zullen doen. Juist de groep die hier niet voor in aanmerking komt maar 
het wel nodig heeft is de groep die wij willen helpen. I

De sponsoren worden onderverdeeld in 2 soorten:
1. Bijdrage in natura (bijv. ter beschikking stellen van gebruikte rollators, gratis entree, etc.)
2. Bijdrage financieel

3. Overige

Financieel
Voor onze boekhouding en accountantscontrole hebben wij afspraken met Pro-Vision- accountants 
in Breda die voor een gereduceerd tarief onze boekhouding bijwerken en de noodzakelijk 
eindejaarsstukken zullen maken. Wij bereiden zelf de boekhouding voor om zoveel mogelijk kosten 
te besparen.

Notarieel
Onze notaris is mevr. Mr. H. Schilder van DKnotarissen uit Rijen. Zij heeft tegen gereduceerd tarief 
de oprichting voor haar rekening genomen en zal in de toekomst ons van advies blijven voorzien.

Juridisch
Wij kunnen een beroep doen op WZ advies te Rijen indien er Juridische zaken spelen. Mits binnen 
de perken wordt dit om niet gedaan.
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Wat hebben wij bereikt in 2022?

1. Onze netwerkkaart is een begrip in Oosterhout en wordt door minimaal 500 senioren gebruikt 
om hun netwerk in kaart te brengen al dan niet ondersteund door onze vrijwilligers.

2. De buurt is betrokken bij de senioren en 90% van alle klusjes wordt opgepakt.
3. 100 ouderen zijn geholpen bij hun mobiliteitsvraagstuk waardoor ze weer in contact kunnen 

komen met hun omgeving.
4. 50 ouderen worden financieel ondersteund bij het verminderen van hun eenzaamheid door 

middel van dagjes uit, bezoeken aan culturele instellingen en/of bezoeken (betaalde) 
dagbesteding.
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