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Gelukkig ben je niet alleen

kwaliteit van het leven

& 

kwaliteit van de samenleving

30-11-2018Sociaal en Cultureel Planbureau



Het dagelijks leven in de toekomst….

• Leren 

• Werken

• Zorgen

• Samenleven

• Consumeren



Hoe leven ouderen van de toekomst?

• Meer dynamiek in de samenleving

• Meer eigen regie en creativiteit 

nodig



De zorg voor ouderen verandert …



Aard van de zorg verandert

Meer zorg op afstand



Ouderen veranderen

Digitale vaardigheden nemen toe 

Evenals het 
opleidingsniveau en het 

inkomen



Ouderen met een lage opleiding 
en/of minder  vaardigheden 
vinden moeilijker hun weg



Gelukkig oud worden

Sociaal en Cultureel Planbureau

(willen we allemaal)

... maar hoe doen we dat?

›Wat is gelukkig oud worden? 

›Wat heb je nodig? 

›Wie kan wat doen?



SCP-essay in voorbereiding…

Gelukkig oud worden in een veranderende samenleving [werktitel] 

Belangstelling? Stuur een berichtje naar c.van.campen@scp.nl

mailto:c.van.campen@scp.nl
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“G-OUDLAB gaat uit van 

een holistische visie op goed ouder worden 

en werkt altijd mét ouderen. 

Via projecten in ‘social labs’ faciliteren we co-onderzoek en 

ontstaan concrete vernieuwingen als het gaat om 

leeftijdsvriendelijke diensten, producten en omgevingen.”

Integraal framework Goed Leven

G-OUDLAB: co-innoveren voor 
goed ouder worden



• Psychogerontologie: psychologische aspecten van veroudering

• Biogerontologie: biologische aspecten van veroudering

• Sociale gerontologie: sociale aspecten van veroudering

• Filosofie van gerontologie: filosofische aspecten van veroudering

• Environmental gerontology: ouder worden in woning en 
woonomgeving

Integraal framework Goed Leven

Kwaliteit van leven / (Goed) ouder 
worden / Goed Leven vanuit 
verschillende perspectieven:



• Gerontologie leerlijn jaar 1 Toegepaste Gerontologie (TG) Zwolle

• Literatuurverkenning met woorden als Ageing Well, Good Life

• Data goed leven vanuit Living Lab Goed Leven TG Zwolle (N=67)

→ steekwoorden geclusterd, 

concept voorgelegd aan betrokkenen

Integraal framework Goed Leven

Ontwikkeling framework





• Holistische en gerontologische benadering van 
ouder worden, bredere blik dan gezondheid/zorg, 
met mogelijkheid om op delen te verdiepen

• Bewustwording t.a.v. kansen en noodzaak om 
vergrijzingsvraagstukken multidisciplinair, sector-
overstijgend en op populatieniveau aanpakken

Integraal framework Goed Leven

Meerwaarde?



• Dataverzameling en –analyse 

• Beleidsvorming en –evaluatie

• Innoveren in product- en dienstverlening 
→ professionals toerusten met een tool om holistisch en 
persoonsgericht te werk te gaan, en om kansen te analyseren 
(aansluiten bij de ‘het leven’ / de leefwereld van personen)
→ cursussen voor ouderen zelf, toekomstbeeld

• Impactmeting → invloed van innovatie op de domeinen 
bepalen, overwegen op welke elementen te evalueren, hóé 
interventie bijdraagt aan…

Integraal framework Goed Leven

Toepassing?



Integraal framework Goed Leven

Doorontwikkeling & kansen?



Bakker, FC, Harps-Timmerman AE, Veerman, M, 
Van den Berg, A, Smits, CHM. (2019) Goed leven; 
een holistische visie op ouder worden. Tijdschrift 
voor Positieve Psychologie: nr. 3: p33-38. 

Dr. Franka Bakker
Associate lector Innoveren met Ouderen

fc.bakker@windesheim.nl

Integraal framework
Goed Leven

Nationaal Gerontologiecongres 1 november 2019

Foto: Klaas Jelmer Sixma

mailto:fc.bakker@windesheim.nl


Symposium Nationaal Gerontologiecongres 

1 november 2019

Gelukkig oud worden in 
een dynamische 
samenleving



Ouderen en sociale 
weerbaarheid
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Anja Machielse
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Achtergrond

• ‘Langer thuis’-beleid

• Voorwaarde voor ‘Goed Ouder Worden’ 
= sociale kwaliteit van de woonomgeving
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Woningcorporaties

• “In het strategisch plan spreken we over ‘wonen met 
een plus’. Die ‘plus’ verwijst naar een sterke 
gemeenschap waarin men samen zorgt voor vitaliteit 
en goede sociale cohesie.” 
(Complex E.) 

• “Als mensen goed samenwonen en samenleven liggen 
de appartementen beter in de markt. Sociale vitaliteit 
en een levendige gemeenschap maken een complex 
aantrekkelijker voor nieuwe huurders.”

• (Complex R.)
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Vraagstelling

• Welke invloed heeft de sociale kwaliteit in 
wooncomplexen voor ouderen op hun sociale 
weerbaarheid? 



Social Resilience

“The transformation of adversity into personal, 
relational, and collective growth through 
enhancing/strengthening relationships, meaning-
making, social engagement, and coordinated social 
responses to challenging situations.”                       
(Caciappo, Reis & Zautra, 2011)
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Multilevel construct

Individueel niveau: 

• Nadruk op persoonlijke positieve relaties

Collectief niveau: 
• Nadruk op sociale erkenning, betrokkenheid en 

solidariteit (Keck & Sakdapolrak, 2013)
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Persoonlijke 
relaties

Betrokkenheid 
en solidariteit

(“we-ness”) 

Sociale 
weerbaarheid
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The Social Ecology of Resilience
(Ungar, 2013) 

Belang van cultuur en context voor resilience

Deze studie:

• Wooncomplexen voor ouderen (55-plus)

Verwachtingen bewoners

• Gemakkelijk contacten leggen

• Sociale verbondenheid
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Experiment: 
“Vitale leefgemeenschappen” (2017-2018) 

Onderzoekspopulatie

• 10 woningcomplexen voor 55-plussers met lage ses

• Gespreid over Nederland

• Omvang complexen: 40 - 330 bewoners

• Gemiddelde leeftijd van bewoners per complex: 

70 - 85 (gemiddeld 77)
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Methoden

• Kwantitatief

- Nulmeting, nametingen

• Kwalitatief

- Participerende observatie

- Informele gesprekken

- Diepte-interviews

- Focusgroepen
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Sociale weerbaarheid

Focus op de sociale ecologie van de complexen 

Twee indicatoren van een sociale ecologie:

• Positieve relaties tussen bewoners, bewoners kennen 
elkaar

• Betrokkenheid en solidariteit: bewoners voelen zich 
met elkaar verbonden en helpen elkaar
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Relaties in de complexen

• 63% dagelijks contact met medebewoners

• 27% wekelijks contact

• 10% minder vaak

• 17% van de bewoners wil meer contact met andere 
bewoners

• 6% bewoners  noemt zich zelf sterk of zeer sterk 
eenzaam (zelfrapportage).
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Positief

• “Je hebt altijd mensen om je heen. Je stapt naar buiten en er 
loopt wel iemand of er zit iemand. Gewoon, koffiedrinken 
samen, dingen ondernemen met mensen. Dingen regelen. Dat 
vind ik hartstikke leuk om te doen. Gewoon onder de mensen 
zijn.” (O17)

• “Toen ik hier kwam wonen, ben ik begonnen mensen op de 
koffie te vragen. Niet iedereen, hoor. Alleen degenen van wie ik 
meende dat ze wel bij mij pasten, en die ik sympathiek vond. Ik 
denk: dan leer je elkaar kennen, de namen, en je leert elkaar 
waarderen. En dat is heel belangrijk.” (E01) 
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Negatief

• “Je bent hier echt helemaal alleen. Als je deur dicht is, dan zie
je hier niemand.” (L3) 

• “Eenzaamheid is echt een probleem. Zelfs hier in eeen
woongemeenschap. Er zijn mensen die je nooit ziet. Er is een
groeiende groep mensen die achter de voordeur zit (O4)
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Onderlinge betrokkenheid

M SD N

De mensen in mijn wooncomplex helpen 
elkaar

3.64 .67 340

De mensen in mijn wooncomplex voelen zich 
verbonden met elkaar

3.74 .88 353

De mensen in mijn wooncomplex zijn te 
vertrouwen

3.38 .86 339
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Positief

• “We leven mee met elkaar en helpen elkaar. We zorgen voor 
elkaar. We doen boodschappen voor elkaar, enzovoort. Dat doe 
je hier voor elkaar.” (O9)

• “Aan de buitengalerij hebben we allemaal een keukenraam. We 
hebben met elkaar afgesproken: als we wakker zijn, doen we de 
gordijnen of de Luxaflex open, en dat soort dingen. Dat hebben 
we afgesproken. Dus we hebben een waarschuwing.” (R6)
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Negatief

• “Je hebt hier toch een tweespalt, vind ik. De een is voor [naam] 
en de ander is tegen [naam]. En daar valt niet aan te tornen. Dat 
hebben ze nou eenmaal in de kop zitten. Snap je? Zo gaat dat 
dan onder elkaar. ” (E02)

• Er zijn allemaal groepjes. De mensen gaan niet meer gezellig 
met elkaar om. Ze blijven achter de deuren.” (O8)

• “Er is veel wantrouwen tussen bewoners onderling. Er is veel 
gedaan en gebeurd, waar sommige mensen niet overheen 
kunnen stappen. Er zijn dingen gebeurd, die zo erg zijn, dat 
mensen ervoor bij een dokter hebben gelopen.” (W3) 
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Eenzaamheid

• “Je wil weleens een praatje maken maar er zijn dagen dat je 
geen sterveling ziet. En dan is het 's avonds, dan belt mijn zoon, 
en dan zeg ik 'dit is het eerste woord dat ik zeg.’ Want de hele 
dag zie je geen sterveling, dat heb je wel natuurlijk. Je zit hier 
echt op je zelf en als je deur dicht is, zie je niemand.” (L13) 

• “Eenzaamheid is echt een probleem. Zelfs hier in een
woongemeenschap. Er zijn mensen die je nooit ziet. Er is een
groeiende groep mensen die achter de voordeur zit (O14)
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Oudere en jongere bewoners

• “Die jongere mensen die hier komen wonen, hebben je niet 
nodig. Die hebben in de regel nog een auto en ze werken nog en 
ja… die gaan weg. Die hebben hun netwerk buiten de deur.  Die 
hebben met jou verder niks te maken, daar heb je geen contact 
mee.” (A7)

• “Er wonen ook mensen in de flat die de aankondigingen voor 
activiteiten saboteren door bijvoorbeeld de aanplakposters weg 
te halen omdat ze het een te hoog kleuterschoolgehalte vinden. 
De folders worden weggehaald uit de lift. Iemand zei: ‘Het lijkt 
hier wel een kleuterklas. Het is geen gezicht.’” (K5) 
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Conclusies

• Grote variatie in sociale behoeften

• Grote verschillen in sociale competenties

• Selectiviteit in contacten met medebewoners

• Groepsvorming, kliekjes

• Een deel van de bewoners is onzichtbaar/teruggetrokken

• 6% van de bewoners is eenzaam

• Positieve relaties dragen bij aan welzijn en weerbaarheid

• Spanningen / conflicten hebben negatieve invloed op welzijn, 
gezondheid, en weerbaarheid



Dank voor uw aandacht!
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Achtergrond

• Transities in de zorg

• Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (Zorginstituut, 2017)

• Persoonsgerichte zorg op basis van narratieven

• Het gebruik van narratieven voor de evaluatie van zorg

• Van wat naar hoe



Leefplezierplan voor de zorg

→ Het ontwikkelen van een narratief kwaliteitskader

• Narratieven als uitgangspunt

• Zorg en evaluatie

• Training

• Leefplezierplan



Methode (1)

• April 2017 – Maart 2019

• 11 organisaties voor de verpleeghuiszorg

• Participatief actieonderzoek

• Iteratief proces

• Training (11 x 10                                                                     
verpleeg- en verzorgenden)

• Co-creatie van het                                                       
Leefplezierplan



Methode (2)

• Vragenlijsten (n = 85 op baseline)

o Percepties van en ervaringen met narratieve benadering

• Interviews (24 medewerkers,                                                             
29 bewoners en 28 belangrijke anderen)

o Percepties over persoonlijk                                         
welbevinden, verlangens en rollen



Een narratieve benadering – de training

1. Leren kennen van de identiteit van bewoners



Een narratieve benadering – de training

1. Leren kennen van de identiteit van bewoners

2. Zorg bieden op basis van verlangens



Een narratieve benadering – de training

1. Leren kennen van de identiteit van bewoners

2. Zorg bieden op basis van verlangens

3. Expliciet maken van dilemma’s

4. Gebruiken van persoonlijke ervaringen voor evaluatie



Een narratieve benadering – Het Leefplezierplan



Conclusie

→ Ontwikkeling van een narratief kwaliteitskader:

• Training

• Leefplezierplan

• Zorg en evaluatie

• Leefplezier bewoners

• Werkplezier medewerkers

☺ Medewerkers, bewoners, belangrijke anderen, bestuur en 

management



Vragen?

Josanne Huijg

Huijg@leydenacademy.nl 
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• Wat is gelukkig of goed oud worden? 

• Wat heb je dan nodig? 

• Wie kan wat doen?

Gelukkig oud worden in een dynamische samenleving

Discussie / stellingen



• In de zorg is onvoldoende tijd om bij te dragen aan 
het leefplezier van cliënten

• De wens van een cliënt weegt zwaarder dan wat de 
richtlijn voorschrijft

Gelukkig oud worden in een dynamische samenleving

Discussie / stellingen
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