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1 Inleiding 

Noord Nederland heeft te maken met een sterke vergrijzing van de bevolking 
(cbs). Medische ontwikkelingen verlengen het leven en tegelijkertijd zijn de 
kosten voor de zorg in de afgelopen jaren enorm gestegen. Dat vraagt om nieuwe 
oplossingen om de kosten te beheersen en tegelijkertijd de kwaliteit van zorg 
overeind te houden. Eén van de oplossingen waarnaar gezocht wordt is: ouderen 
in staat stellen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen en 
problemen vroeg te signaleren, zodat informele hulp kan volstaan. Een oplossing 
die ook goed aansluit bij de wens van ouderen zelf om zo lang mogelijk zelfstandig 
te blijven wonen en regie over hun eigen leven te behouden. Het is van belang om 
meer ervaring op te doen met ontwikkelingen vanuit de wijk, waarbij wordt 
aangesloten bij de eigen mogelijkheden van de buurtbewoners - het informele 
netwerk - en bij de mogelijkheden, wensen en behoeften van de ouderen. 
 
In de regio Rotterdam zijn in de afgelopen jaren positieve ervaringen opgedaan 
met het project "Spil, Even Buurten". Met inzet van de medewerkers van "Even 
Buurten"  (de Spillen) worden ouderen en buurtgenoten met elkaar in contact 
gebracht. Daarnaast bieden buurtbewoners elkaar ondersteuning. De oplossing is 
vaak verrassend eenvoudig. Een boodschap of een klein klusje doen, iemand naar 
de dokter brengen, samen een wandeling maken of een kopje koffie drinken. Het 
blijken waardevolle activiteiten, die ouderen in staat stellen zo lang mogelijk 
zelfstandig te blijven wonen. 
 
Voor Noord Nederland bieden de ervaringen in Rotterdam een unieke kans om 
ons te laten inspireren en die ervaringen mee te nemen in het zoeken van het 
antwoord hoe we nu en in de toekomst goed voor de ouderen in de samenleving 
kunnen zorgen en te werken aan de volgende verbeterpunten: 

- Vergroten van het welzijn en de zelfredzaamheid van ouderen 
- Verbeteren van de mogelijkheden van ouderen om zélf de regie te blijven 

voeren 
- Versterken en inzetten van het buurtnetwerk/buurtbewoners voor sociale 

en praktische ondersteuning 
- Verbeteren van vroegtijdige signalering van kwetsbaarheid bij ouderen 
- Verbeteren van de afstemming van het zorg- en welzijnsaanbod op de 

behoefte van de doelgroep 
- Ontwikkelen/implementeren van een nieuwe en kostenbesparende 

werkwijze voor professionals uit de zorg- en welzijnssector die aansluit bij 
de behoefte en de problematiek van ouderen in een landelijke omgeving. 

 
Daarom is het proefproject “Spil, Even Buurten Noord Nederland” opgezet voor 
de duur van één jaar (2015). In drie locaties werden de ervaringen en inzichten 
van het Rotterdamse project ingezet: de wijk Delfzijl Noord, de wijk De Bouwen in 
Drachten (gemeente Smallingerland), het dorp Ter Apel (gemeente Vlagtwedde).  
 
In het project richtten we ons op de realisatie van drie werkpakketten: 

 Monitoren en evaluatie, activiteiten gericht om de doelmatigheid en 
ervaringen van de Rotterdamse aanpak in een meer landelijk gebied vast 
te stellen. 
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 Implementatie in de gemeenten Smallingerland, Delfzijl en Vlagtwedde 
van de resultaten van het proefproject  

 Kennisoverdracht en projectbeheer.  
 

1 . 1  F i n a n c i e r s  

Het proefproject Spil, Even Buurten Noord Nederland is mogelijk gemaakt door 
subsidie van 

- Stichting ZonMW 
 
met co-financiering van 

- Stichting Welzijn & Dienstverlening te Delfzijl (SWD) 
- Stichting Rzijn kinderopvang en welzijn te Vlagtwedde 
- Stichting ZuidOostZorg (Smallingerland e.o.) 
- Stichting Maatschappelijk Ondernemen Smallingerland (M.O.S) 
- Stichting Het RC Maagdenhuis en Stichting Brentano, Steun des 

Ouderdoms 
- Sociaal Planbureau Groningen/CMO STAMM 

 

1 . 2  L e e s w i j z e r  

In hoofdstuk 2 wordt de aanpak van het proefproject beschreven. Hoofdstuk 3 
gaat in op de locaties Delfzijl Noord, Ter Apel en De Bouwen in Drachten. In 
hoofdstuk 4 komen de kenmerken aan de orde van de deelnemers aan het project: 
wat is hun gezondheidssituatie, sociale contacten, behoeften aan hulp en steun? 
In hoofdstuk 5 komen de beroepskrachten in beeld en hun visie op en ervaringen 
met het project. Hoofdstuk 6 beschrijft de resultaten van de ‘versnellingskamers’, 
een digitale brainstorm met verschillende doelgroepen van het project per locatie. 
In hoofdstuk 7 komen de inzet, acties en ervaringen van de Spillen in beeld. 
Tenslotte sluit hoofdstuk 8 het rapport af met een samenvatting. 
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2 AANPAK PROEFPROJECT 

 
In dit hoofdstuk wordt de aanpak beschreven van het proefproject Spil, Even 
Buurten Noord Nederland. Het gaat achtereenvolgens over de Voorbereiding & 
Draagvlak, Monitoring & Evaluatie, de Implementatie van resultaten en de 
Kennisoverdracht & projectbeheer. 
 

2 . 1  V o o r b e r e i d i n g  &  D r a a g v l a k  

In de voorbereiding van het proefproject is veel aandacht besteed aan het creëren 
van draagvlak ten behoeve van continuïteit en implementatie van de beoogde 
resultaten. In Drachten (Smallingerland) is de thuiszorginstelling ZuidOostZorg 
bereid gevonden zich aan het project te verbinden; M.O.S (Maatschappelijke 
Onderneming Smallingerland) is de uitvoerder. In Delfzijl en Vlagtwedde zijn dat 
de gemeentelijke welzijnsinstellingen SW&D en Rzijn kinderopvang en welzijn. 
Deze organisaties hebben bij aanvang van het project uitgesproken zich te willen 
inspannen voor continuering van aanpak en resultaten in hun organisaties. 
 

2 . 2  M o n i t o r i n g  &  E v a l u a t i e  

Het doel van de monitoring en evaluatie is om na te gaan of de aanpak De Spil,  
Even Buurten zoals ontwikkeld in Rotterdam, ook succesvol kan werken in  
kleinstedelijke en plattelandswijken en een antwoord kan zijn op de vraag hoe nu 
en in de toekomst (kwetsbare) ouderen zo goed mogelijk zelfstandig kunnen 
blijven wonen en leven. 
 
De te behalen projectresultaten zijn als volgt geformuleerd: 
 
Gericht op de ouderen: 

 Vergroten (of minimaal stabiliseren) van de zelfredzaamheid en eigen 
regie van kwetsbare ouderen 70+. 

 
Gericht op de wijk en de professionals: 

 Versterken en inzetten van het informele buurtnetwerk voor sociale en 
praktische ondersteuning 

 Verbeteren van vroegtijdige signalering van kwetsbaarheid bij ouderen 
70+ 

 Verbeteren van de afstemming van het professionele zorg- en 
welzijnsaanbod op de behoefte van de doelgroep 

 
De monitoring van de projectinspanningen en evaluatie heeft plaatsgevonden met 
behulp van de volgende instrumenten: 
 

 Wijkfoto 
Bij aanvang van het proefproject zijn gegevens verzameld voor de wijkfoto: hoe 
ziet de wijk er uit qua sociale infrastructuur (voorzieningenniveau) en aantal 
ouderen? Zie hoofdstuk 3. 
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 Vragenlijst voor deelnemende ouderen 
De projectperiode omvatte één jaar. In de loop van dat jaar stroomden de 
deelnemers mondjesmaat in. Dat maakte de oorsponkelijke aanpak van een 
nulmeting bij intrede in het project en een nameting aan het einde, niet zinvol. 
Veel ouderen bleken voor een kortdurende interventie de hulp of steun van de 
Spil te kunnen gebruiken. Voor zo’n kortdurende interventie bleek een 
uitgebreide vragenlijst en twee metingen ‘overkill’ te zijn en op grote weerstand 
bij zowel de ouderen als de Spillen te stuiten. Daarom is aan de deelnemers één 
keer, bij het eerste contact, een verkorte vragenlijst aangeboden. In de vragenlijst 
ligt het accent op de algemene gezondheidssituatie van de oudere, zijn/haar 
sociale contacten, hulpbehoefte en verkregen formele en informele hulp. 50% van 
de deelnemers heeft de vragenlijst ingevuld. Zie de resultaten in hoofdstuk 4. 
 

 Interviews met professionals in de wijken 
Om het formele netwerk en de inzet voor kwetsbare ouderen in kaart te brengen   
is in het voorjaar van 2015 een groepsinterview per locatie gehouden met het 
professionele (buurt)netwerk. Aan het eind, in december 2015, zijn alle 
professionals die aan die groepsinterviews hebben deelgenomen nogmaals 
bevraagd, nu individueel per mail. Gevraagd is naar hun beoordeling van het 
aanbod voor ouderen in de wijk, de mate van samenwerking in de wijk met 
professionals en met informele zorg, de visie op en beoordeling van de Spil-
aanpak. Zie hoofdstuk 5. 
 

 Versnellingskamers met ouderen, sleutelfiguren en professionals 
Halverwege de looptijd van het project zijn in alle locaties zogenoemde 
Versnellingskamers gehouden met een mix van ouderen, sleutelfiguren en 
professionals uit de wijken. Een Versnellingskamer is een digitale brainstorm, 
waarbij iedereen individueel vragen en stellingen beantwoordt met behulp van 
een laptop, en het groepsresultaat na elke vraag direct zichtbaar is op een groot 
scherm. Over het groepsresultaat wordt met elkaar van gedachten gewisseld. De 
Versnellingskamers leveren in korte tijd veel informatie op over wensen en 
behoeften van ouderen, en hoe hun situatie beoordeeld wordt vanuit 
verschillende gezichtspunten. Zie hoofdstuk 6. 
 

 Gegevens van de Spillen 
De inzet van de Spillen, hun ervaringen en bevindingen zijn op verschillende 
manieren gemonitord: een digitale urenregistratie, een logboek voor de inhoud 
van hun activiteiten en tweemaandelijkse intervisiebijeenkomsten om ervaringen 
uit te wisselen en feedback te krijgen en te geven op de stand van zaken. 
Gedurende het project hebben de Spillen twee keer  een lijst met stellingen 
beantwoord, als nul- en vervolgmeting. Zie hoofdstuk 7. 
 

2 . 3  I m p l e m e n t a t i e  v a n  b e h a a l d e  r e s u l t a t e n  

De deelnemende partijen zijn enthousiast over de werkwijze. De aanpak sluit aan 
bij activiteiten die al vanuit het welzijnswerk worden uitgevoerd, zoals de functie 
van ouderenadviseur. Ook sluit de Spilfunctie aan bij de nieuwe S1 functionaris 
thuiszorg. Professionals zijn op zoek gegaan naar een goede vorm om 
verschillende lopende trajecten die gericht zijn op ouderen aan elkaar te koppelen. 
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In Delfzijl wordt de Spilfunctie voortgezet in het kader van het programma GIDS 
(Gezond In De Stad). In de gemeente Vlagtwedde is de functie van de Spil ook 
gekoppeld aan de functie van ouderenadviseur. Ook hier wordt de Spilfunctie 
gecontinueerd in het reguliere werk van de welzijnsorganisatie Rzijn. In Drachten 
loopt de financiering van het traject via ZuidOostzorg en welzijnsinstelling M.O.S. 
en de uitvoering wordt gedaan door M.O.S. Door het Spil-project is samenwerking 
ontstaan tussen Welzijn en Zorg, die er voorheen niet was. Zij gaan gezamenlijk de 
werkzame onderdelen uit de Spilfunctie continueren. Ze willen het actief 
bezoeken van ouderen en de koppeling zorg en welzijn behouden. De winst zit 
voor hen in het verwijzen vanuit de zorg naar welzijnsactiviteiten, particuliere 
initiatieven in straat en buurt en het activeren van ouderen en buurtbewoners.   
 

2 . 4  K e n n i s o v e r d r a c h t  e n  P r o j e c t b e h e e r  

De Spillen hebben aan het begin van het traject een scholing gevolgd die geleid 
werd door de projectleider van ‘Spil, Even Buurten’ in Rotterdam en een tweetal 
Spillen uit Rotterdam. De training was gericht op de werkwijze die is toegepast in 
Rotterdam en er werd ook aandacht besteed aan special aandachtspunten die zijn 
opgevallen in de werkwijze van Rotterdam. Gedurende het jaar is regelmatig 
contact opgenomen met Rotterdam om vragen aan hen voor te leggen en 
ervaringen te delen.  
De Spillen hebben deelgenomen aan de maandelijkse Spil-ondersteunings- en 
intervisiebijeenkomsten van de projectleider van CMO STAMM. Daar konden zij 
ervaringen uitwisselen met de andere Spillen en van elkaar leren.  
De Spillen hebben deelgenomen aan diverse landelijke relevante bijeenkomsten, 
daar informatie en kennis gekregen en gedeeld.  
De projectleider van CMO STAMM heeft contact gehouden met het management 
van de deelnemende organisaties voor borging van projectresultaten in het beleid 
van de instelling. 
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3 WIJKFOTO’S 

 
In dit hoofdstuk wordt een beknopte foto gegeven van de verschillende locaties 
waar het proefproject Even Buurten Noord Nederland is uitgevoerd. De 
beschrijving is zoals die bij aanvang van het project was, begin 2015. 
 

3 . 1  D e l f z i j l  N o o r d  

De buurt Delfzijl-Noord is gelegen in de gemeente Delfzijl. Delfzijl-Noord heeft per 
januari 2015 5.935 inwoners. Deze bestaan uit 2.905 mannen (49%) en 3.025 
vrouwen (51%). De leeftijdscategorie 45 t/m 64 jaar is met 28% het sterkst 
vertegenwoordigd. De groep ouderen 65+ is de tweede categorie met 26% (1565 
ouderen 65+). 9% van de bewoners is verweduwd. 
Delfzijl Noord is een wijk met een derde deel (33%) allochtone bewoners: 10% 
westerse allochtonen, 23% niet-westerse allochtonen, vooral van Turkse afkomst. 
Er zijn 2855 huishoudens, waarvan 40% eenpersoonshuishoudens, 30% 
huishoudens zonder kinderen en ook 30% huishoudens met kinderen. 

Er zijn twee grote voorzieningen in de wijk die activiteiten in en voor de buurt 
organiseren en huisvesten: de Brede School Noorderbreedte en woon-
zorgcentrum Zonnehuis Betingestaete. Voorheen waren er meer kleinschalige 
buurtcentra en ontmoetingsplekken, maar wegens bezuinigingen zijn deze 
verdwenen of opgeschaald. Dat maakt het bereik hiervan voor de minder mobiele 
ouderen lastig. Ouderen die minder mobiel zijn moeten nu verstek laten gaan, 
een taxi bellen of de lijnbus nemen. In Betingastaete is een café (koffie, thee, 
maaltijden) dat toegankelijk is voor eigen bewoners en voor bewoners uit de wijk. 
Elke vrijdag is er het project Samen Eten. In de Brede School worden ook 
activiteiten voor ouderen aangeboden, zoals beweging voor 50+, computerles, 
klaverjassen, sjoelen etc.  

Overige voorzieningen in de wijk: apotheek, huisartsenpraktijk, tandartspraktijk, 
wijkcentrum Delfzijl Noord (o.a. maatschappelijk werk, welzijnswerk), enkele 
supermarkten, postkantoor, kerk, stadspark, eetcafé, snackbar, pizzeria. 

Welzijnsinstelling SWD is al jaren actief in Delfzijl Noord met 
ouderenondersteuning, vrijwilligerswerk, mantelzorgondersteuning, 
maatschappelijk werk en opbouwwerk. De Spilfunctionaris in Delfzijl Noord is 
tevens ouderenadviseur van deze welzijnsinstelling. 

 

3 . 2  T e r  A p e l ,  g e m e e n t e  V l a g t w e d d e  

Het dorp Ter Apel heeft in januari 2015 in totaal 3860 inwoners. Daarvan zijn 1835 
man (47,5%) en 2025 vrouw (52,5 %). 32% van de bevolking is 65 jaar of ouder 
(1235 ouderen). 8% is weduwe/weduwnaar. Ter Apel telt slechts 5% westerse 
allochtone inwoners, en 2% niet-westers. Het dorp is dus overwegend autochtoon 
van samenstelling (ondanks het grote AZC dat er staat). Ter Apel heeft 1900 
huishoudens, waarvan 39% eenpersoonshuishoudens, 34% huishoudens met 
kinderen en 26% huishoudens zonder kinderen. 
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Er zijn verschillende voorzieningen in Ter Apel die voor ouderen van belang zijn: 
Steunstee: een samenwerkingsverband tussen welzijn, zorg, woningcorporatie en 
gemeente. Een steunstee biedt informatie en advies, activiteiten en voorzieningen 
op diverse terreinen: recreatief, educatief, sociale activiteiten, 
maaltijdvoorziening, Meer Bewegen Voor Ouderen, seniorenvoorlichting, 
vrijwillige hulpdienst (vervoer, boodschappen, bezoekjes etc.). 
Daarnaast zijn er: twee apotheken, twee huisartsenpraktijken, hulpmiddelen 
uitleen van de zorgverzekering, maaltijdvoorziening aan huis, "De Open Eettafel" 
voor ouderen die tegen een vergoeding in gezelschap van anderen hun maaltijd 
willen nuttigen en/of niet in staat zijn hun eigen maaltijd te bereiden 
(bijvoorbeeld vanwege een moeilijk dieet). Daarnaast is er maandelijks 
gezamenlijk eten in de Steunstee. Er is een dagvoorziening voor ouderen die om 
welke reden dan ook niet kunnen deelnemen aan reguliere activiteiten (inclusief 
vervoer). In Ter Apel is een verzorgingshuis en een verpleeghuis. 
Er is een bibliotheek en er worden boeken aan huis bezorgd voor mensen die 
moeilijk de bibliotheek kunnen bereiken. 
Er zijn supermarkten, restaurants en snackbars in Ter Apel. 
 
De Stichting Rzijn kinderopvang en welzijn is al jaren heel actief op het gebied van 
ouderenondersteuning, vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning en heeft 
haar hoofdkantoor in Ter Apel. De Spilfunctionaris van Ter Apel is tevens 
ouderenadviseur bij deze instelling. 
 

3 . 3  D e  B o u w e n ,  D r a c h t e n ,  g e m e e n t e  S m a l l i n g e r l a n d  

De wijk De Bouwen heeft in januari 2015 in totaal 3010 inwoners. Daarvan zijn 
1315 man (44%), en 1695 is vrouw (56%). 43,4% van de inwoners is 65 jaar of 
ouder, dat zijn 1305 ouderen. 9% is verweduwd. 5,4% van de bewoners van De 
Bouwen is van westers allochtone afkomst, 3,6% is niet westers allochtoon. De 
Bouwen is dus overwegend een autochtone buurt. 
De Bouwen telt 1.640 huishoudens. 18% van die huishoudens heeft kinderen en 
28% van de huishoudens heeft geen kinderen. De resterende 54% betreft 
eenpersoonshuishoudens. 
 
De Bouwen ligt tegen het centrum van Drachten aan. Er zijn onder andere twee 
supermarkten, een huisartsenpraktijk en een woon-zorgcentrum. De wijk wordt 
geherstructureerd en gerenoveerd, hetgeen betekent dat veel mensen al dan niet 
tijdelijk hun woning zullen moeten verlaten. Dat is nadelig voor een project als De 
Spil, die investeert in duurzame buurtcontacten.  
Ook nadelig voor De Bouwen is dat er de laatste jaren veel projecten zijn gestart, 
met als doelgroep (kwetsbare) ouderen. Dat maakt het lastig om ouderen te 
winnen voor weer een nieuw project, werkt concurrentie in de hand tussen 
instellingen en is ook belastend voor ouderen die steeds weer andere 
vragenlijsten of formulieren moeten invullen vanwege het meten van resultaten. 
Welzijnsinstelling M.O.S (Maatschappelijke Onderneming Smallingerland) is al 
jaren actief in De Bouwen met diverse bewonersactiviteiten en -voorzieningen. De 
twee Spilfunctionarissen zijn aangesteld bij M.O.S. 
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4 Kenmerken van de deelnemende ouderen 

In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van de aan het proefproject 
deelnemende ouderen die de vragenlijst hebben ingevuld. Er deden in totaal 124 
ouderen mee aan het project, waarvan 62 de vragenlijst hebben ingevuld (50%). 
13 ouderen die aangemeld werden bij Spil, Even Buurten wilden liever met rust 
gelaten worden. We hebben in de respons op de vragenlijst geen uitsplitsing 
gemaakt naar de drie locaties omdat de aantallen per locatie hiervoor te beperkt 
zijn. Zie onderstaande figuur. 
 

De Bouwen 
Drachten; 22

Ter Apel; 27

Delfzijl Noord; 
13

DEELNEMERS NAAR LOCATIE  N=62

 
 

4 . 1  L e e f t i j d ,  g e s l a c h t ,  w o o n s i t u a t i e  

Het project Spil, Even Buurten richtte zich op de leeftijdsgroep 70+. Bijna de helft 
van de respondenten was 80-90 jaar (29 ouderen, 47%).  28% was van het 
mannelijk geslacht, 72% was vrouw. Ruim de helft woont alleen (37 ouderen, 
60%). 
 

5

18

29

10

45-70 jaar 70-80 jaar 80-90 jaar 90-100 jaar

Leeftijd deelnemers Spil even buurten Noord 

Nederland (n=62)
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Zelfstandig, alleen

Zelfstandig, met anderen (partner,
kinderen enz.)

Zelfstandig, in een aanleunwoning,
serviceflat o.i.d.

Woonsituatie deelnemers 

 
 
 

4 . 2  G e z o n d h e i d  

Het overgrote deel van de deelnemers beoordeelt de eigen gezondheid als 
redelijk tot goed (49 deelnemers, 79%). 

4
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9
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30

Erg goed Goed Redelijk Slecht

Beoordeling eigen gezondheid

 
 
Vergeleken met een jaar eerder beoordelen 29 deelnemers hun gezondheid als 
ongeveer hetzelfde, en 25 als iets slechter. Zeven vinden hun situatie veel slechter 
en één vindt de gezondheid iets beter. 
 
49 deelnemers (79%) hebben een fysieke beperking. Bijna alle fysieke 
beperkingen betreffen moeite met lopen. 
 
30 deelnemers, dus bijna de helft, heeft een chronische aandoening. Het betreft 
hart- en vaatproblemen, reuma, copd, diabetes. 
 

4 . 3  P r o f e s s i o n e l e  h u l p  

Driekwart (47) van de respondenten krijgt een vorm van professionele hulp op het 
moment dat er aanmelding is gedaan bij het Spilproject. In totaal zijn 81 
hulpverleners genoemd; de meeste respondenten ontvangen dus meerdere 
soorten hulp. Het maatschappelijk werk komt nauwelijks in het rijtje professionele 
hulp voor. In de categorie ‘anders’ gaat het vooral om psychiatrische hulp, 
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huisartsondersteuner (poh), hulp van het professionele welzijnswerk 
(ouderenwerk) en huishoudelijke hulp. 
 

  
 
Driekwart zegt niet méér professionele hulp nodig te hebben om zelfstandig te 
kunnen blijven wonen. Een kwart heeft dat wel nodig. Het betreft dan vooral de 
behoefte aan (meer) thuiszorg, hulp bij de alledaagse dingen en hulp bij 
regelingen en het invullen van formulieren. 
 

4 . 4  I n f o r m e l e  h u l p  e n  m a n t e l z o r g   

Ruim 80% van de respondenten (aantal 50) krijgt een vorm van informele hulp of 
mantelzorg. Bijna driekwart geeft aan deze hulp nodig te hebben. De verkregen 
hulp en steun wordt vooral gegeven door de eigen (schoon)kinderen. Het betreft 
vooral hulp bij kleine klusjes in en om huis, hulp bij administratieve zaken en 
boodschappen doen.  
 

16
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46

50

op dit moment hulp nodig

krijgt op dit moment hulp

Hulp of steun uit eigen directe omgeving (informele 
hulp)

ja nee
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2

2

6

6

7

9

9

15

38

vrijwilliger welzijn

kerk

partner

kennis uit de buurt

vriend/vriendin (niet partner)

ander familielid

buurman/-vrouw

schoonzoon/-dochter

zoon/dochter

Van wie krijgen ouderen informele hulp? N=50

 
 

3

7

8

25

26

30

37

pers. verzorging

anders

huishoudelijke hulp

boodschappen doen

fin. administratie

invullen formulieren e.a.

kleine klusjes in/om huis

Waarvoor krijgen ouderen informele hulp? N=50

 
 
Verreweg de meeste respondenten geven aan de hulp zelf te kunnen organiseren 
(ruim 80%). Degene die hulp nodig hebben krijgen die van eigen (schoon)kinderen, 
thuiszorg, Spil, een kennis. 
 

4 . 5  S o c i a l e  c o n t a c t e n  

Als we kijken naar de sociale contacten, dan valt op dat de meeste contacten 
digitaal zijn, gevolgd door het krijgen van bezoek. De antwoorden lijken de 
afname van mobiliteit van de doelgroep te bevestigen: ze gaan er minder op uit. 
Dat is conform het antwoord op de fysieke beperking: lopen is voor veel ouderen 
een probleem. 
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44

naar buurt- of dorpshuis of mfc

gaat regelmatig op bezoek

doet wel eens mee aan buurtactiviteiten

krijgt regelmatig bezoek

digitale sociale contacten (telefoon, mail,
chat etc)

Sociale contacten 

ja nee

 
 
Ook de antwoorden op de vraag of iets gemist wordt in de buurt sluit hier bij aan.  
44 respondenten (71%) geeft aan niets te missen. Ze komen echter ook veel 
minder in de wijk. De 18 mensen die wel iets missen geven aan dat ze meer 
sociale contacten willen, informatie over vervoersmogelijkheden, activiteiten 
dicht bij huis. Veel is nu te ver weg voor de meeste ouderen. 
  

44

18

Missen ouderen iets in de buurt om zelfstandig te 
kunnen blijven wonen?

Nee, is mis niets Ja, ik mis:

 
 
 

4 . 6  K w a l i t e i t  v a n  l e v e n  e n  b e h o e f t e n  o u d e r e n  

Ondanks hun beperkte mobiliteit en ouderdomsproblemen, zijn de meeste 
ouderen toch redelijk tevreden met hun kwaliteit van leven. Het gemiddelde 
rapportcijfer is een  6,8. 58 van de 62 deelnemers geven een cijfer 6 of hoger. 
Tweederde geeft een cijfer van 7 of hoger. De oudere generatie klaagt niet snel 
over hun eigen leven en roeit met de riemen die men heeft. 
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Op de vraag hoe men de kwaliteit van leven beoordeelt in vergelijking met een 
jaar geleden antwoorden 31 respondenten (50%) dat deze ongeveer hetzelfde is, 
voor 24 mensen is de kwaliteit iets slechter geworden (39%), voor 4 veel slechter. 
Voor drie ouderen is het iets tot veel beter geworden. 
 
Er is ook gevraagd wat de deelnemers als grootste behoefte hebben om 
zlefstandig te kunnen blijven wonen. Het verbaast niet dat sociale contacten het 
hoogste scoort, met voorzieningen op loopafstand en praktische hulp op de 
tweede en derde plaats. De deelnemers zijn grotendeels boven de 80 jaar, vrouw 
en alleenwonend, zo hebben we hierboven gezien. 
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48

met rust gelaten worden

(openbaar) vervoer

anders

thuiszorg

praktische hulp en steun

voorzieningen op loopafstand

sociale contacten

Waaraan hebben ouderen de meeste behoefte om 

zelfstandig te kunnen blijven wonen?

 
 
Welke voorzieningen hebben ouderen op loopafstand nodig om zelfstandig te 
kunnen blijven wonen? Deze vraag is slechts door 17 deelnemers beantwoord. 
Deze ouderen hebben het meest behoefte aan een supermarkt en winkels, en een 
gelegenheid om andere mensen te ontmoeten. Opvallend genoeg blijkt er geen 
behoedfte aan openbaar vervoer, ondanks de immobiliteit van de meeste 
ouderen. Men wil liever een persoonlijker manier van vervoer, waarbij de 
ouderen ook geholpen kunnen worden, zoals een speciale taxi of busje. Het 
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antwoord in de categorie ‘anders’ betrof de wens om zelf bezoek te krijgen en dus 
er niet op uit te hoeven. 
 

 
 
 
Tenslotte is gevraagd of de deelnemers vinden dat ze zelf iets kunnen betekenen 
voor anderen. Opvallend is dat ruim de helft daar positief op heeft geantwoord. 
De antwoorden gaan in de richting waarin ook de eigen behoefte ligt: gezelligheid, 
contacten, een praatje maken, een wandeling maken, samen dingen doen zoals 
vissen, koffie drinken, een spelletje doen, een wandelingetje maken, etcetera. 
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5 Interviews met professionals op locatie 

In mei/juni is per locatie een groepsinterview gehouden met professionals die 
betrokken zijn bij het Spil Even Buurten project in hun wijk. In december is een 
beoogd vervolg groepsinterview vervangen door schriftelijke vragen per mail aan 
de professionals persoonlijk. In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de 
bevindingen. 
 

5 . 1   D e l f z i j l  N o o r d  

Het groepsinterview in Delfzijl Noord vond plaats in mei 2015 met drie 
functionarissen van de welzijnsinstelling SW&D (opbouwwerk, 
mantelzorgondersteuning en algemeen maatschappelijk werk) en twee S1 
functionarissen van thuiszorginstellingen. Het blijkt dat het Spil, Even Buurten 
project op een ongelukkig moment is ingezet, en voor een te korte periode, 
namelijk één jaar. Er is veel gebeurd en veranderd in herstructureringswijk Delfzijl 
Noord, veel kleinschalige voorzieningen en (ontmoetings)activiteiten zijn 
wegbezuinigd of opgeschaald naar centrale wijkvoorzieningen zoals de Brede 
School en het woon-zorgcentrum Betingestaete. En daardoor minder aantrekkelijk 
en minder goed bereikbaar voor ouderen. De sociale infrastructuur die er was in 
de wijk is grotendeels verdwenen. 
 
De welzijnsfunctionarissen zien niet veel nieuws in de Spilfunctie (zij hebben hun 
eigen trajecten in de wijk) en ook de S1 functionarissen zien veel overlap met hun 
werk. Er is sprake van versnippering van initiatieven. Er mist overzicht. Er is geen 
behoefte aan nieuwe projecten, maar wel aan een structurele en integrale 
wijkaanpak. 
Volgens de professionals zou er een daadkrachtig klein wijkteam wonen-welzijn-
zorg moeten zijn mét mandaat, zodat gedaan kan worden wat nodig is voor de 
buurtbewoners. Die weten wel wat ze nodig hebben. Er is geen sociaal wijkteam 
omdat de gemeente Delfzijl niet voor die aanpak heeft gekozen. 
 
De professionals maken zich zorgen over de veranderingen als gevolg van de 
decentralisaties. Er moet te veel in te weinig tijd worden veranderd, en met te 
weinig middelen. Mensen moeten minder afhankelijk worden van zorg, maar 
worden afhankelijker van vrijwilligers en mantelzorgers. Dat kan alleen als het de 
tijd krijgt om op te bouwen. Nu krijgen mensen te vaak verschillende mensen 
(vrijwilligers) over de vloer en dat werkt averechts. Ouderen zijn wantrouwig. 
 
Samenwerking tussen professionals is er wel maar brokkelt steeds weer af door 
versnippering in kortdurende projecten en de bezuinigingen als barrières. Alle 
aandacht in de projecten naar het monitoren en meten van resultaten en invullen 
van vragenlijsten werkt averechts, het wordt gevoeld als gebrek aan vertrouwen.  
 

Welzijn, Wonen en Zorg moeten een daadkrachtige wijkregiegroep vormen van 
drie personen voor de doelgroep 0-100 met als doel langer zelfstandig wonen en 
grotere zelfredzaamheid. Voor alle kwetsbare buurtbewoners, zowel oud als jong. 
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Wat is nodig om dit voor elkaar te krijgen? 

 Driehoek WWZ aan tafel, kernteam met mandaat van drie personen op 
wijkniveau. De Spil er bij zolang die er is, voor het makelen en schakelen.  

 Weten wat er speelt in de wijk, wat er al aan aanbod is en wat er nog 
mist. En weten waar de bewoners behoefte aan hebben.  

 Goede elementen die er nog zijn behouden en verder uitbouwen. 

 Voor de hele wijk van 0-100.  

 Goede coördinatie en regie! 

 Geld naar de bewoners ipv naar allemaal projecten en bureautjes. 

 Bewoners er meer bij betrekken, en meer ondersteunen van 
bewonersinitiatieven. 

 
Tweede Ronde 
Van de vijf deelnemers aan het eerste groepsinterview heeft één de vragen van 
de tweede ronde (december 2015) beantwoord en één heeft alleen cijfers 
gegeven. Daaruit blijkt dat inmiddels een werkgroep van professionals op 
wijkniveau is gevormd om de formele en informele zorg beter op elkaar af te 
stemmen. De samenwerking tussen professionals (en de Spil) heeft opgeleverd 
dat er een bewonersinitiatief ondersteund wordt om de vervoerssituatie in de 
wijk te verbeteren. Ook is er nu meer overleg over individuele situaties die onder 
andere door de Spil worden opgemerkt en aangedragen. Het wordt van belang 
geacht date r één aansptreekpunt is in de wijk. 
Of de Spil een toegevoegde waarde heeft (gehad) is door de te korte tijd moeilijk 
te zeggen. Het Spilproject krijgt een overall cijfer 5,5. (resultaat van twee 
respondenten) 
 

5 . 2  T e r  A p e l ,  g e m e e n t e  V l a g t w e d d e  

Aan het groepsgesprek in Ter Apel, mei 2015, werd deelgenomen door vier 
professionals uit de zorgsector: twee wijkverpleegkundigen van 
thuiszorginstellingen, een wijkverpleegkundige van Buurtzorg, een apotheker. 
 
In het groepsgesprek komt aan de orde dat de thuiszorg, de buurtzorg en de 
apotheek veel contact hebben met ouderen. Ze komen alle bij de mensen thuis, 
de apotheker(assistent) brengt waar nodig medicijnen aan huis. Ze hebben een 
signaalfunctie. Er is bij de zorginstellingen weinig bekendheid met het werk van de 
welzijnsinstelling, die een actieve afdeling ouderenadviseurs heeft. Ook de Spil is 
op het moment van het interview nog niet zo bekend. 
 
De Spilfunctie wordt door de deelnemers gezien als een nuttige aanvulling op het 
werk van de thuiszorg en buurtzorg. Vooral voor de praktische hand- en 
spandiensten voor kwetsbare ouderen, zoals maaltijden verwarmen, 
boodschappen doen, kleine klusjes in en om huis. De Spil zou dan wel veel langer 
de tijd moeten krijgen, minimaal drie jaar, om contacten en netwerken op te 
bouwen en zich goed bekend te maken in het dorp. 
 
De zorginstellingen zijn tevreden met hun zorgaanbod. Knelpunten die zij 
tegenkomen zijn eenzaamheid onder de ouderen en fysieke onveiligheid 
(traplopen, geen beugels in de douche etcetera.) De mensen hebben vaak geen 
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goed sociaal netwerk, kinderen wonen ver weg of hebben geen tijd in verband 
met hun eigen werk. 
Ook de voorzieningen in Ter Apel worden als voldoende beoordeeld. Een knelpunt 
is dat veel mensen er geen gebruik van (willen) maken, ouderen zijn kieskeurig. Ze 
willen niet met iedereen contact, ook niet met vrijwilligers. Dat luistert nauw, en 
vraagt om vaste vertrouwde contacten hetgeen niet altijd goed te regelen valt. 
Mensen zoeken dagbesteding of dagactiviteiten. 
 
De Spilfunctionaris heeft een samenwerkingsplatform opgezet (thuiszorg, 
buurtzorg, apotheek, welzijn) en daar is men heel blij mee. Tot nu toe was er 
weinig samenwerking en bekendheid met elkaar. De verbinding met het 
ouderenwerk van de welzijnsinstelling moet nog verder op gang gebracht worden. 
Dat is nu vooral de Spil zelf. 
 
De zorginstellingen zien de Spil vooral als functie voor het versterken van de 
informele zorg, de verbinding naar informele zorg en welzijnswerk. 
Welzijnsinstelling Rzijn zou kleine, locale initiatieven moeten ondersteunen waar 
de  buurtbewoners zelf een grote rol in spelen. Hiervoor is wel een lange adem 
nodig, het Spilproject is daarvoor veel te kort. 
Er is veel eenzaamheid gesignaleerd. Stimuleren en faciliteren van een goede 
basisstructuur voor met name ouderen is een belangrijke taak van het 
welzijnswerk. En het stimuleren van onderlinge contacten tussen (eenzame) 
ouderen, dat werkt vaak beter dan groepsactiviteiten. 
 
Tweede Ronde 
Van de vier deelnemers aan het groepsinterview hebben twee de vragen in de 
tweede ronde beantwoord. De meerwaarde van de Spilfunctie is geweest dat de 
professionals nu beter met elkaar samenwerken en dat er bij de zorginstellingen 
meer zicht is op het (ouderen)werk van de welzijnsinstelling. De verbinding 
professionele zorg-informele zorg is nog niet van de grond gekomen, in ieder 
geval niet met de thuiszorg. 
 

Welk cijfer krijgt het Spilproject Ter Apel? Gemiddeld cijfer van de twee reacties: 

Overall cijfer: 6.0 

Cijfer voor de Spilfunctie: 6,5 

Cijfer voor samenwerking professionals op buurt/wijkniveau: 6,5 

Cijfer voor samenwerking met informele zorg en sleutelfiguren in de buurt/wijk: 5,0 

 Cijfer voor kwaliteit zorg voor ouderen in de buurt/wijk: 6,5 

Cijfer voor kwaliteit welzijn/praktische ondersteuning aan ouderen in de buurt/wijk: 7.0 

 

5 . 3  D e  B o u w e n ,  D r a c h t e n ,  g e m e e n t e  S m a l l i n g e r l a n d  

Het groepsinterview vond in juni 2015 plaats met een S1 wijkverpleegkundige van 
thuiszorg, een wijkverpleegkundige van een woon-zorginstelling, de wijkagent en 
een wijkopbouwwerker van de welzijnsinstelling. 
 
De Bouwen is een wijk met veel ouderen. Het is tevens een herstructurerings en 
renovatiewijk. Dat betekent een instabiele bevolking, het is een komen en gaan 
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van bewoners. Dat maakt het opbouwen van een informele hulpstructuur lastig. 
In De Bouwen worden (te) veel initiatieven genomen om met name ouderen bij te 
staan. Het is een lappendeken, er is weinig overzicht en het gevaar van overkill 
voor de bewoners dreigt. De mensen worden teveel lastig gevallen met allerlei 
vragenlijsten en onderzoek. De Spil komt op een goed moment om wat overzicht 
te bieden, maar door de instabiliteit van de wijk is de tijd veel te kort om 
daadwerkelijk een goede sociale infrastructuur op te bouwen. Bovendien heeft de 
Spil geen mandaat en kan niet als regisseur optreden. 
 
Het werk van de Spil en de verbinding met informele zorg en hand- en 
spandiensten vanuit het welzijnswerk is een nuttige aanvulling op het werk van de 
(thuis)zorginstellingen. De S1 functionaris is er vooral voor preventieve en 
groepsvoorlichting, maar heeft niet het netwerk, de contacten en het inzicht in de 
mogelijkheden die welzijnswerk en opbouwwerk wel hebben.  
 
De kwaliteit van de zorg in de wijk wordt als goed beoordeeld, voor wie het krijgt 
en weet te vinden. Er zijn echter nog veel wijkbewoners (ouderen) die niet bereikt 
worden, er is veel eenzaamheid. In opdracht van de zorgverzekeraar gaan de S1 
functionarissen huis aan huis om zich bekend te maken. Dan blijkt dat veel 
mensen onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden voor hulp en steun. 
 
Er zijn volop activiteiten en mogelijkheden in de wijk, er is een wijkcentrum, het 
woonzorgcentrum organiseert van alles, maar mensen voelen zich niet altijd 
aangesproken door groepsactiviteiten. Ze zoeken meer één op één contacten, 
maatwerk. Iemand die bij hen past. 
 
Er is nog geen formele samenwerking op wijkniveau tussen professionals. Er zijn 
volop initiatieven, maar er is geen structurele integrale wijkaanpak. Er mist regie, 
en er is onderlinge concurrentie. Door alle veranderingen in de zorg en bij 
gemeenten moet het onderlinge vertrouwen groeien. Iedereen is nu nog zoekend 
in nieuwe aanpakken en rollen. De zorgsector enerzijds en de welzijnssector (met 
de  wijkagent en de wooncorporatie) anderzijds zijn nog te veel apart van elkaar 
aan het werk. De gemeente en het M.O.S (opbouwwerk) hebben de regiefunctie 
voor een integrale wijkaanpak wonen, zorg welzijn, maar het M.O.S heeft geen 
mandaat voor de zorgsector. En de gemeente neemt nog onvoldoende de regierol. 
 
Vooralsnog biedt concrete samenwerking op casusniveau voor de korte termijn de 
meeste mogelijkheden, en daarin speelt de Spilfunctie een goede rol. 
 
Tweede Ronde 
De vragen voor de tweede ronde zijn ingevuld door thuiszorg, woon-zorgcentrum, 
wooncorporatie en opbouwwerk. Alle respondenten zijn positief over het 
Spilproject. Zij zijn van mening dat de samenwerking tussen professionals in zorg 
en welzijn is verbeterd door het project (verbinding). Er zijn goede koppelingen 
tussen mensen gemaakt, en meer deelnemende ouderen aan de wijkactiviteiten 
die zijn opgezet. Ook het woon-zorgcentrum heeft de deuren geopend voor 
buurtbewoners. De samenwerking tussen formele en informele zorg 
(sleutelfiguren, mantelzorgers) komt nog niet echt uit de verf. 
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Een inzicht is dat welzijnswerk een benadering heeft  waarbij het eigen initiatief 
van de bewoners voorop staat. De zorgsector vertrekt meer vanuit het 
hulpaanbod, en kan niet op alle (meer praktische) hulpvragen ingaan. Er blijft 
steeds een groep bewoners tussen wal en schip vallen: zij die geen indicatie 
krijgen voor zorg, en ook geen eigen initiatief nemen om zelf iets te regelen. Voor 
deze groep heeft het welzijnswerk een andere benadering nodig, waar nog over 
nagedacht wordt. De Spilfunctie heeft dit aan het licht gebracht en kan mogelijk 
iets betekenen in de koppeling van mensen aan mensen, individueel maatwerk. 
 
Welk cijfer krijgt het Spilproject De Bouwen? Het cijfer is het gemiddelde van 

vier reacties. 
Overall cijfer: 7,6 

Cijfer voor de Spilfunctie: 7,5 

Cijfer voor samenwerking professionals op buurt/wijkniveau: 7,5 

Cijfer voor samenwerking met informele zorg en sleutelfiguren in de buurt/wijk: 7 

Cijfer voor kwaliteit zorg voor ouderen in de buurt/wijk: 8,2 

Cijfer voor kwaliteit welzijn/praktische ondersteuning aan ouderen in de buurt/wijk: 7,7 
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6 Versnellingskamer per locatie 

Voor een gedachtenwisseling over het Spilproject tussen ouderen, professionals 
en sleutelfiguren uit de wijk is per locatie een Versnellingskamer georganiseerd, 
halverwege de projectperiode. Een Versnellingskamer is een digitale brainstorm, 
waarbij alle deelnemers individueel gebruik maken van een laptop voor het 
beantwoorden van stellingen en vragen. Na elke vraag wordt het gemiddelde van 
de groep op een groot scherm getoond, waarna er over van gedachten gewisseld 
wordt. Dit levert in korte tijd – een versnellingssessie duurt 2,5 uur – veel 
informatie op. 
 

6 . 1  V e r s n e l l i n g s k a m e r  D e l f z i j l  N o o r d  

Aan de versnellingskamer Delfzijl Noord deden elf personen mee: de Spil, 
welzijnswerkers, wijkverpleegkundigen, gemeente ambtenaren, vrijwilligers, 
mantelzorgers en bewoners. 

 
 
Belangrijkste bevindingen  

 Oudere mensen hebben recht op professionele hulp of steun op 

buurtniveau omdat de maatschappij steeds complexer wordt. 

Tegelijkertijd kunnen oudere mensen wel degelijk ook iets voor elkaar 

betekenen. Hulp vragen doet deze generatie ouderen niet graag. 

Opschaling van activiteiten naar een centrale plek in de wijk werkt 

belemmerend voor ouderen vanwege de toegenomen afstand en gebrek 

aan vervoer. 

 Oprechte aandacht, persoonlijk contact en een sociaal en professioneel 

netwerk zijn belangrijk om gevoelens van eenzaamheid te verzachten. 

Ook het organiseren van activiteiten en goed vervoer daar naar toe spelen 

een belangrijke rol. 
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 Het meest positieve aan de Spilfunctie is de verbindende factor in de 

buurt die de Spilfunctionaris is. De Spil verbindt mensen met mensen, 

mensen met hulpaanbod, mensen aan activiteiten en is een 

laagdrempelig aanspreekpunt. De Spil zorgt er voor dat ouderen door de 

bomen het bos weer zien. Minder positief is de tijdelijkheid van het 

Spilproject, dit zou een structurele functie moeten zijn voor alle mensen 

die minder zelfredzaam zijn en gemeentebreed moeten worden ingezet. 

 De grootste behoefte van ouderen is om serieus genomen te worden en 

niet weggezet te worden als een kostenpost. Ouderen zijn volwaardige 

burgers en moeten ook als zodanig worden behandeld. De 

toegankelijkheid van hulpaanbod en activiteiten is eveneens een grote 

behoefte, net als een veilige woonomgeving, een goed netwerk en het 

behoud van eigen regie over het leven. 
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6 . 2  V e r s n e l l i n g s k a m e r  T e r  A p e l ,  g e m e e n t e  V l a g t w e d d e  

Aan de Versnellingskamer in Ter Apel deden veertien personen mee: vrijwilligers, 
professionals (wijkverpleegkundigen, zorginstelling), mantelzorgers en mensen 
die als vrijwilliger aan een kerk zijn verbonden.  
 

 
 
 
Belangrijkste bevindingen 

 Deelnemers zijn van mening dat ouderen recht hebben op een vorm van 

hulp of steun in hun directe omgeving. Zij kunnen behalve hulp en steun 

ontvangen, vaak ook zelf nog iets voor een ander betekenen. 

 Eenzaamheid onder ouderen kan volgens de deelnemers het best worden 

aangepakt door het leggen van meer sociale contacten. Daarbij zou 

gestimuleerd moeten worden dat ouderen zelf ook initiatief nemen. 

Naast groepscontacten is het ook heel belangrijk en gewenst dat er 

aandacht is voor meer persoonlijke contacten, zoals maatjesprojecten of 

één op één contacten. Daaraan is veel behoefte. 

 De grootste behoefte van kwetsbare ouderen is zorg of praktische hulp 

aan huis, gevolgd door de wens om de regie in eigen hand te houden en 

zoveel mogelijk onafhankelijk te blijven. Ook veiligheid scoort hoog, 

ouderen voelen zich vaak kwetsbaar in hun huis. 

 De Spilfunctie wordt als zinvol en nuttig ervaren. Vooral de brugfunctie 

van de Spil, als spin in het web van instellingen en instanties, als 

mensenmakelaar, voor het leggen van verbindingen op lokaal niveau. De 

persoonlijke en laagdrempelige benadering van de Spil spreekt aan. 
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6 . 3  V e r s n e l l i n g s k a m e r  D e  B o u w e n ,  D r a c h t e n  g e m e e n t e  
S m a l l i n g e r l a n d  

 
Er deden zestien personen mee aan de Versnellingssessie in De Bouwen, Drachten: 
vrijwilligers, professionals (wijkverpleegkundigen, medewerkers welzijnsinstelling, 
gemeente), bewoners en mantelzorgers. 
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Belangrijkste bevindingen  

 Deelnemers in De Bouwen vinden dat ouderen die hulp nodig hebben 

vaak ook nog wel iets voor een ander kunnen betekenen. Ze zullen dat 

aan moeten bieden, want om hulp vragen blijkt voor ouderen toch vaak 

lastig te zijn. Hulp zou zoveel mogelijk in de eigen buurt beschikbaar 

moeten zijn. 

 Het verminderen van eenzaamheid begint bij bewustwording daarvan, 

zowel bij de ouderen zelf als bij de professionals. Niet alle eenzaamheid is 

op te lossen met activiteiten. Eigen initiatief van ouderen en het afleggen 

van bezoekjes waarbij goed geluisterd wordt naar wat de oudere zelf wil 

en kan is essentieel. Het moet maatwerk zijn. 

 Een belangrijk positief punt van de Spil in De Bouwen is het creëren van 

verbinding op diverse niveaus, het bij elkaar brengen van vraag en 

aanbod. Ook het opbouwen en onderhouden van het buurtnetwerk is een 

groot pluspunt; er wordt nu beter samengewerkt tussen professionals. 

Minder positief is het tijdelijke karakter van het Spilproject en de 

beperking tot ouderen en tot de wijk De Bouwen. 

 De belangrijkste behoefte van ouderen bij het zelfstandig kunnen blijven 

wonen is het hebben van een goed sociaal netwerk en met respect 

behandeld worden. Ouderen willen als volwaardig lid van de maatschappij 

worden gezien en behandeld. Ook praktische hulp in en om huis en 

informatie over de beschikbaarheid van hulp, steun en activiteiten is een 

belangrijke behoefte van zelfstandig wonende ouderen. 
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7 Acties en Bevindingen van de Spillen 

 
In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de inzet en activiteiten van de Spillen 
voor de ouderen in hun buurten, de opbouw van buurtnetwerken voor betere 
verbinding tussen professionele en informele zorg, hulp en steun en de 
mogelijkheden voor verdere implementatie en borging van hun werk in een 
structurele aanpak. 
 

7 . 1  U r e n i n z e t  S p i l l e n  

Onderstaand figuur geeft inzicht in de tijdsbesteding van de Spillen in de drie 
locaties Delfzijl Noord, Ter Apel en Drachten samen. Te zien is dat een bijna 30% 
van de tijd is gegaan naar projecturen en PR (organisatie, bekendmaking, overleg 
e.d.), ruim een kwart (27%) naar clientgebonden activiteiten, en 44% naar 
contacten in de wijk en het sociale network rond clienten. 
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7 . 2  A c t i v i t e i t e n  v a n  d e  S p i l l e n  t e n  b e h o e v e  v a n  c l i e n t e n  e n  
b u u r t c o n t a c t e n  

 

 
 

7.2.1 Delfzijl Noord 

In de wijk Delfzijl Noord heeft de Spil concreet met 41 ouderen contact gehad 
vanwege een hulpvraag. Daarvan hebben slechts dertien cliënten de 
deelnemersvragenlijst ingevuld. Met 39 ouderen is het contact afgesloten, met 
twee loopt het traject nog. De helft, 20 ouderen, is geholpen in het informele 
eigen netwerk of konden zich na het gesprek met de Spil weer verder zelf redden. 
Vier ouderen zijn geholpen door het ouderenwerk van de welzijnsinstelling. Vijf 
ouderen zijn doorverwezen naar het formele circuit. Zes mensen wilden alleen 
een praatje en verder geen bemoeienis. Zeven ouderen zijn gedurende het traject 
overleden. 
De Spil-cliënten zijn vooral geholpen aan contacten in de buurt, de Spil heeft 
verschillende ‘matches’ tussen (eenzame) buurtbewoners tot stand kunnen 
brengen. Daarna redden mensen zich zelf weer. Ook ging het om het regelen van 
kleine hand- en spandiensten, praktische steun. Hieronder een impressive van de 
Spil in Delfzijl Noord: 
 

“Het in contact komen was niet zo moeilijk. Het matchen en bemiddelen in de wijk 
was vaak toch wat lastiger. In spaarzame gevallen is het gelukt om een match in 
de wijk te maken. Bijvoorbeeld de dames die elkaar hadden gevonden voor een 
kopje koffie. Helaas is één van die twee in de tweede helft van het jaar overleden. 
Voor een groot deel kwam tijdens de bezoeken of contacten het eigen netwerk ter 
sprake. Men bleek het lastig te vinden om de mensen om hen heen om hulp te 
vragen. Ik kreeg in de indruk dat men het wel prettig vond om even het gesprek 
met iemand te voeren die ze niet iets opdrong. Gewoon vrijblijvende 
nieuwsgierigheid in hoe het met iemand gaat en die wil weten waar de oudere blij 
van wordt. Alleen die aandacht was soms al genoeg. En door te benadrukken dat 
oud niet per definitie betekent dat iemand niets meer kan werkte versterkend. 
Een van mijn gesprekspartners werd aangemeld als hulpvrager, maar doet nu de 
boodschappen voor iemand in haar flat. Mooi toch  “ 
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Het project heeft vier nieuwe sleutelfiguren opgeleverd, maar ook mensen die 
goed zicht hebben op hun straat en netwerk maar zich niet sleutelfiguur willen 
(laten) noemen. 
 
Verwijzers naar het Spilproject waren: 
Sleutelfiguren: 8 
Thuiszorg: 4 
SWD (welzijn): 5 
POH: 2 
Vrijwilligers (veelal seniorenvoorlichting): 7 
Ouderen op eigen initiatief: 6 
Losse spontane gesprekjes: 7 
 
Daarnaast zijn voorlichtingsactiviteiten gehouden voor verschillende organisaties 
in de wijk: 
 
Voorlichtingsactiviteit Aantal bezoekers 

Si!   Buurtorganisatie Antillianen 20 

Kerk 15 

Vrouwenbeweging 24 

Ouderenbonden  35 

Seniorenvoorlichters/bezoekgroep 32 
Bewonersgroep Noord 25 

Informatie op de Talentendag Brede 
School Noord 

Diverse bewoners van diverse leeftijden 

 
Er was een goed contact met bewoners van woon-zorgcentrum Betingestaete dat 
in de wijk staat. Dit complex heeft een Oranjecafé, dat zich steeds meer 
ontwikkelt tot een ontmoetingsplek voor ouderen van het zorgcomplex maar ook 
van de omwonenden. Er zijn hier door het Spilproject sleutelfiguren ontstaan die 
zich inzetten voor bewonersactiviteiten en meer verbinding met de buurt. Dit 
moet verder uitgroeien. 
 
In de wijk is veel contact met het professionele netwerk van welzijnswerkers, 
wijkverpleegkundigen van thuiszorginstellingen, politie en woiningcorporatie. Dit 
contact is mede door de Spil versterkt, er zijn initiatieven ontstaan om in overleg 
met het openbaar vervoersbedrijf het vervoersprobleem van ouderen in de wijk 
op te pakken, er is een proeftuin OGGZ opgezet met netwerkpartners. 
 
De Spil is tevens seniorenadviseur van welzijnsinstelling SWD. De inzichten uit het 
Spilproject, contacten met wijkbewoners en versterkte contacten met 
netwerkpartners zullen in het ouderenwerk van de welzijsinstelling worden 
meegenomen en benut. 
 

7.2.2 Ter Apel 

De Spil in Ter Apel heeft met 56 ouderen contact gehad. Daarvan hebben 27 de 
deelnemersvragenlijst ingevuld, 20 zijn verder geholpen in het informele circuit, 
10 kregen professionele ondersteuning van de welzijnsinstelling, 4 kregen 
professionele hulp van een zorginstelling. 6 personen gaven aan geen behoefte te 
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hebben aan hulp of steun via de Spil. Twee ouderen werden sleutelfiguur, met 3 is 
het contact gestopt vanwege verhuizing, ernstige ziek of overlijden. 
Het Spilproject heeft 14 nieuwe sleutelfiguren opgeleverd. 
 
Aanmeldingen bij de Spil kwamen van Rzijn kinderopvang en welzijn (14), 
Thuiszorg (12), op eigen initiatief cliënt (8), mantelzorgers (2), huisarts (5), overige 
vrijwilligersorganisaties (4) en overige professionele organisaties (6). 
 
Het belangrijkste resultaat voor de deelnemers aan het Spilproject is het krijgen 
van contact of een maatje en deelname aan (groeps)activiteiten in de buurt, 
waardoor het welbevinden van de mensen is vergroot. Er zijn diverse goede 
matches gemaakt door bemiddeling van de Spil. Dit blijkt het meest in de 
behoefte te voorzien. 
 
Er zijn diverse algemene (groeps)activiteiten georganiseerd in Ter Apel waaraan 
de Spil een bijdrage heft geleverd: 
 
Algemene Activiteiten Aantal deelnemers 

Gesprekken met professionele organisaties 15 organisaties in Ter Apel 

Gesprekken met vrijwilligersorganisaties 13 organisaties in Ter Apel 

Directe voorlichting aan personen 100 personen 
Activiteit rond de Week tegen de Eenzaamheid 40 deelnemers 

Activiteit rond Dag van de Ouderen 130 deelnemers 

 
De Spil heeft het intiatief genomen tot de oprichting van een professioneel 
(zorg)platform voor ouderen in Ter Apel, bestaande uit de welzijnsinstelling Rzijn, 
thuiszorginstellingen, Buurtzorg, Huisartsenpraktijk, Apotheker. Dit platform bleek 
erg belangrijk voor het vinden, signaleren en aanmelden van kwetsbare ouderen. 
Ouderen melden zichzelf niet gemakkelijk ergens aan voor hulp of steun. 
 
De Spil in Ter Apel is tevens ouderenadviseur bij Rzijn kinderopvang en welzijn. De 
inzichten uit het Spilproject, contacten met wijkbewoners en versterkte contacten 
met netwerkpartners zullen in het ouderenwerk van de instelling worden 
meegenomen en benut. 
 

7.2.3 De Bouwen, Drachten 

De Spillen in De Bouwen (2 personen) hebben met 27 ouderen in de wijk contact 
gehad. 22 hebben de deelnemersvragenlijst ingevuld.  
De deelnemers aan het Spilproject hebben allemaal informele hulp en steun 
gekregen en zijn bemiddeld (gekoppeld aan een informele ondersteuner) door de 
Spillen van het welzijnswerk van M.O.S; drie deelnemers kregen professionele 
hulp uit het zorgcircuit. Drie ouderen zijn aangemeld door derden en hadden geen 
behoefte aan hulp. 
Het Spilproject heeft 5 nieuwe sleutelfiguren opgeleverd. 
 
Aanmeldingen kwamen van diverse instellingen: 
Friese Wouden wonen-welzijn-zorg: 9;   Zuidoostzorg (thuiszorg): 6;  Op eigen 
initiatief: 5; Buurtzorg: 2; uit eigen netwerk: 2; Zorggroep Liante: 2; 
WoonFriesland: 1. 
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De vragen van de deelnemers betroffen vooral de behoefte aan sociaal contact en 
praktische hulp in en om huis. Het resultaat voor de deelnemers was: deelname 
aan activiteiten in de wijk, meer kennis over het activiteitenaanbod in de wijk, 
uitbreiding van hun sociale netwerk; voorbeelden hiervan zijn dat oude kennissen 
elkaar weer hebben ontmoet en contacten zijn hersteld, nieuwe contacten gelegd, 
mensen gekoppeld aan elkaar of aan een sleutelfiguur. Meer contacten in de wijk 
blijkt de grootste behoefte van ouderen te zijn.  
 
Er zijn  diverse (groeps)activiteiten voor ouderen georganiseerd: 

 Voorlichting gegeven bij drie groepen van Sociaal Vitaal en bij een 
informatiebijeenkomst van de woon-zorgcomplex Warrenhove.  

 Open dagen: met een stand bij de open dag van Warrenhove en Friese 
Wouden.  

 Radio uitzending SmelneFM: verteld over project De Spil 

 Deelname aan activiteiten: KoffieDoe, koersbal, biljarten, koffie ochtend 
MFA De Bouwen (wijkcentrum), koffieochtend Serviceflat. 

 Organiseren Op-stap dagen: De spil heeft in het najaar van 2015 op-stap 
dagen georganiseerd. Op deze dagen zijn een aantal bewoners uit de wijk 
de Bouwen op stap gegaan in de wijk. Er werden excursies georganiseerd 
naar verschillende instellingen/bedrijven in de wijk, zoals Zorgcentrum 
Sunenz, woon-zorgcomplex Warrenhove, de Bibliotheek, theatre De Lawei 
etc. Zie figuur. Zo konden de deelnemers de mogelijkheden van de wijk en 
elkaar beter leren kennen. 

 
 

 
 
 

7 . 3  V i s i e  e n  e r v a r i n g e n  v a n  d e  S p i l l e n  b i j  h u n  w e r k  a l s  S p i l  

Aan de Spillen is in april en december 2015 een aantal stellingen voorgelegd over 
hun visie en ervaring in het Spilproject. Zo konden we kijken of er een 
verschuiving gedurende de projectperiode is opgetreden in hun kijk op het werk 
van de Spil. 
Dat bleek hier en daar het geval. De Spillen zijn positiever gaan denken over de 
deskundigheid van vrijwilligers, ze kunnen de ondersteuning iets gemakkelijker 
overlaten aan het informele netwerk, ze denken iets positiever over 
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samenwerking met andere hulpverleners en ook positiever over de 
mogelijkheden om een ondersteunend netwerk op te bouwen voor kwetsbare 
ouderen. De Spillen voelen zich goed gesteund door het management van hun 
organisatie, en ook de samenwerking met zorgverleners en welzijnsmedewerkers 
(dit zijn directe collega’s) wordt heel positief beoordeeld. Samenwerking met het 
informele netwerk is er iets ongunsiger uitgekomen aan het eind van de 
projectperiode. Zie onderstaande figuur. 
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8 Samenvattende conclusies en resultaten 

 
Noord Nederland heeft te maken met een sterke vergrijzing van de bevolking. 
Mensen leven langer, worden ouder en soms ook hulpbehoevender, terwijl op 
zorg en welzijn wordt bezuinigd. Noord Nederland heeft ook te maken met een 
krimpende bevolking, vooral in de jongere leeftijdscategorieën.  
Ouderen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis blijven wonen. 
Ook de overheid stimuleert dit. De kosten van de zorg moeten worden 
teruggedrongen, er moet meer aandacht worden besteed aan de eigen 
mogelijkheden van mensen en aan de kracht van het informele sociale netwerk in 
de directe omgeving. Dit alles vraagt om nieuwe en creatieve oplossingen voor 
bestaande vraagstukken. 
 
Het Rotterdamse project Spil, Even Buurten is zo’n nieuwe, creatieve aanpak die 
succesvol is gebleken. Een Spil is een centrale contactpersoon in de buurt waar 
ouderen van 70+ zichzelf of een oudere uit hun omgeving kunnen melden voor 
hulp of steun. De Spil makelt en schakelt tussen mensen, bouwt aan een 
informeel sociaal netwerk in de buurt en verbetert de samenwerking tussen het 
formele en het informele (hulp)circuit. Reden voor CMO STAMM en enkele 
professionele instellingen om dit project als pilot in te zetten in Noord Nederland 
om te kijken of de aanpak ook werkt in een landelijk en kleinstedelijk gebied. In 
Delfzijl Noord, Ter Apel en de wijk de Bouwen in Drachten is de Spilaanpak 
gedurende een jaar uitgevoerd. Wat zijn de doelstellingen en behaalde resultaten? 
 
Doelstellingen 
Gericht op de ouderen: 

 Vergroten (of minimaal stabiliseren) van de zelfredzaamheid en eigen 
regie van ouderen 70+. 

 
Gericht op de wijk en de professionals: 

 Versterken en inzetten van het informele buurtnetwerk voor sociale en 
praktische ondersteuning 

 Verbeteren van vroegtijdige signalering van kwetsbaarheid bij ouderen 
70+ 

 Verbeteren van de afstemming van het professionele zorg- en 
welzijnsaanbod op de behoefte van de doelgroep. 

 

Bevindingen en Resultaten 
 
Deelnemende ouderen 
In het pilotproject Noord Nederland hebben de Spillen met 124 individuele 
ouderen contact gehad rond een vraag naar hulp of steun. De belangrijkste vragen 
van deze ouderen lagen op het vlak van (meer) sociaal contact, praktische hulp en 
steun in en om huis, en vervoer.  
De vragenlijst is door 62 ouderen ingevuld. Daaruit blijkt dat de meeste 
projectdeelnemers 80 jaar of ouder waren, vrouw zijn, en zelfstandig alleen 
wonen. Ze beoordelen hun eigen gezondheid overwegend als redelijk tot goed.  
Acht op de tien deelnemers heeft een fysieke beperking, die alle te maken hebben 
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met het lopen (bewegen, mobiliteit). Bijna de helft heeft een chronische 
aandoening, vooral aan hart- en bloedvaten, de luchtwegen, reuma of diabetes. 
Driekwart krijgt professsionele hulp, vooral van de thuiszorg. 80% krijgt informele 
hulp, vooral van eigen kinderen of schoonkinderen. Die hulp betreft in hoofdzaak 
kleine klusjes in en om huis, administratie (financieel, formulieren en regelingen) 
en boodschappen doen.  
Sociale contacten vinden vooral digitaal (telefoon, mail) of aan huis plaats. De 
deelnemers gaan er relatief weinig op uit, hetgeen overeen komt met hun gebrek 
aan mobiliteit. 
De deelnemers geven de kwaliteit van leven het gemiddelde rapportcijfer 6,8. 
 
Hulp en steun 
De deelnemers zijn in het Spilproject vooral geholpen aan een maatje door het 
leggen van contact met andere buurtbewoners (één op één match), deelname 
aan buurtactiviteiten of ontmoetingsplekken, kleine klusjes of het regelen van 
vervoer. Dit heeft hun welzijnsbevinden vergroot waardoor zij het leven weer 
beter aan kunnen en zich minder kwetsbaar voelen. De hulp en steun blijkt vooral 
in de ‘kleine dagelijkse dingen’ te zitten, met grote impact voor de ouderen. 
Aandacht, respect, begrip, iemand om mee te praten, om iets mee te doen, 
vervoer om ergens te kunnen komen en hulp bij praktische zaken als 
boodschappen en administratie zijn heel belangrijk. Als hiervoor op wijkniveau 
een structurele, voor ouderen goed toegankelijke en bereikbare sociale 
infrastructuur beschikbaar is, is er al een heleboel gewonnen. 
 
Wijkfoto’s 
In de pilotwijken wonen relatief veel ouderen. Er zijn voorzieningen, maar veel 
kleinschalige voorzieningen zijn wegbezuinigd of ‘opgeplust’ waardoor ze voor de 
ouderen - die vaak slecht ter been zijn - moeilijk zo niet onmogelijk bereikbaar zijn 
geworden. Twee wijken zijn herstructureringswijken met veel verloop waardoor 
het lastig is om een stabiele en structurele sociale infrastructuur op te bouwen. 
Omdat het wijken zijn met veel ouderen buitelen de ouderenprojecten over 
elkaar heen, wat veel irritatie geeft bij zowel de ouderen als de professionals. 
Mede daarom willen ouderen geen vragenlijsten (meer) invullen. Er is behoefte 
aan meer afstemming en regie. De Spillen spelen een rol in het bieden van 
overzicht in de wijk, maar hebben geen regisserend mandaat. 
Een belangrijke ontwikkeling bij woon-zorgcomplexen in de wijken is dat zij hun 
voorzieningen (koffiecorner, café, restaurant) en faciliteiten (maaltijd, activiteiten) 
gedurende het Spilproject meer zijn gaan openstellen voor (oudere) 
buurtbewoners. Dat betekent voor de oudere wijkbewoners meer mogelijkheden 
voor contact met andere ouderen, het vinden van een maatje. Bereikbaarheid en 
vervoer blijven hier belangrijke aandachtspunten. 
 
Professionele netwerk 
Professionele hulpverlening is in de wijken goed op orde, maar veel ouderen 
worden nog steeds niet bereikt. Dat komt mede omdat ouderen zelf niet snel om 
iets vragen, hulp of steun moet hen aangereikt worden. En dus moeten zij in 
beeld zijn. Er wordt veel eenzaamheid gesignaleerd. De Spillen, en ook de nieuwe 
S1 functionarissen van de thuiszorg, spelen een belangrijke rol in het vinden en 
signaleren van kwetsbare ouderen door ofwel huis aan huis te gaan, dan wel 
mensen op straat aan te spreken. 
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De zorgsector en de welzijnssector werken nog te veel langs elkaar heen. In het 
Spilproject hebben zij elkaar meer gevonden. In Ter Apel is een platform opgericht 
waarin welzijn en zorg zijn vertegenwoordigd. Zorg en welzijn vullen elkaar aan in 
het voorzien in de behoeften van ouderen, en zij zien dat samenwerking tot een 
belangrijke meerwaarde leidt in de hulp en steun voor kwetsbare ouderen.  
Er is bij de professionals behoefte aan een slagvaardig wijkteam mét mandaat op 
het gebied van wonen-welzijn-zorg, waarmee gewerkt kan worden aan een 
integraal aanbod voor kwetsbare wijkbewoners van alle leeftijden. 
 
Informeel netwerk 
Het pilotproject Spil, Even Buurten Noord Nederland heeft in totaal 23 nieuwe 
sleutelfiguren opgeleverd. Dit zijn mensen die zich inzetten voor het verbeteren 
van het contact met en tussen kwetsbare ouderen.  
Gebleken is dat ouderen het liefst hulp en steun krijgen van mensen waarmee ze 
heel vertrouwd zijn. Dat zijn vooral de eigen (schoon)kinderen of andere 
vertrouwde mensen uit hun directe omgeving. Men is minder tevreden over 
vrijwilligers, vooral als deze steeds wisselend over de vloer komen. Dat geeft geen 
vertrouwen. Veiligheid is voor de ouderen heel belangrijk, ze laten niet zomaar 
iedereen (meer) binnen. Vrijwilligerswerk zou dus moeten werken aan het 
opbouwen van structurele en vertrouwde banden met ouderen, en niet steeds 
wisselende contacten. In de praktijk is dat lastig te organiseren. 
 
Wat moet er gebeuren om ouderen langer zelfstandig  thuis te kunnen laten 
wonen en hun welbevinden en zelfredzaamheid te versterken of te stabiliseren? 
 

 Een contactmakelaar in de wijk die oog heeft voor behoeften van ouderen 
aan sociaal contact en goede matches kan maken tussen (individuele) 
oudere bewoners 

 Op wijkniveau voldoende  kleinschalige en bereikbare 
ontmoetingsplekken en –activiteiten (waar mogelijk gerund door 
buurtbewoners zelf met steun vanuit het welzijnswerk) 

 Een goede vervoersregeling op wijkniveau voor ouderen die slecht(er)  ter 
been zijn 

 Een betere verbinding tussen de woon-, zorg-  en welzijnssector in de wijk; 
zij zijn complementair aan elkaar en hebben elkaar nodig 

 Op wijkniveau een klein en slagvaardig team wonen-welzijn-zorg dat 
voldoende mandaat heeft om te doen wat nodig is voor de ouderen 

 Een aanbod voor ouderen dat aansluit bij hun belangrijkste behoeften: 
sociaal contact (maatje), gerespecteerd worden, vervoer, toegankelijke 
voorzieningen voor ontmoeting en gezelligheid, veiligheid en praktische 
hulp en steun. 
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