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1. INLEIDING 
 

In het veenkoloniaal gebied van de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en 

Hunze zijn deze twee gemeenten van start gegaan met een zorgexperiment. 

Uitgangspunt/doelstelling van het experiment ‘Zorgkracht in krimpgebieden’ is 

het garanderen van de zorg in een gebied dat als gevolg van 

bevolkingsontwikkeling kampt met vergrijzing, ontgroening en een 

toenemende zorgvraag, in ruim twintig dorpen. De in het experiment 

deelnemende partijen – zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, 

woningcorporaties, huisartsen, dementienetwerk, een cliëntenorganisatie en 

mantelzorgkoepel MEZZO – stellen de zorgvraag van de bewoners in het 

experimentgebied in Oost-Drenthe centraal.  

De regie van het experiment ligt bij de twee gemeenten, Borger-Odoorn en Aa en Hunze, terwijl 

STAMM de projectleiding voert. Het experiment wordt ondersteund door de provincie Drenthe en is 

één van de landelijke pilots rond krimp van het Ministerie van BZK. 

 

Zorgkracht in krimpgebieden 

De twee gemeenten en de overige deelnemers in het experiment constateren dat in het gebied 

Oost-Drenthe bevolkingsdaling, vergrijzing en ontgroening aan de orde zijn (zie figuur 1). Als 

gevolg van deze ontwikkeling is van toenemende ‘ontzorging’ sprake:  

 het leveren van zorg in ‘perifere’ gebieden brengt hoge kosten met zich mee vanwege het 

kleine aantal afnemers ter plaatse en de grote afstanden,  

 het realiseren van intramurale zorg is hier duur en riskant vanwege de geringe 

bevolkingsomvang,  

 de ontgroening kan tot een verminderd aantal verzorgenden en verplegenden leiden, 

terwijl er de komende jaren juist meer medewerkers nodig zijn; hierdoor neemt de druk op 

mantelzorgers – die ook in aantal afnemen door ontgroening/vergrijzing – verder toe (zie 

figuur 2).  

 

Figuur 1: In 2040 is in sommige Drentse gemeenten bijna 45% van de inwoners 65 jaar of ouder 

(Bron: bevolkingsprognoses Provincie Drenthe 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 65+

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

P
ro

vi
nc

ie
 D

re
nt

he

A
a 

en
 H

un
ze

A
ss

en

B
or

ger
 O

do
orn

C
oev

ord
en

D
e W

ol
de

n

E
m

m
en

H
oog

ev
ee

n

M
ep

pel

M
id
de

n-D
re

nt
he

N
oor

de
nv

eld

Tyn
aa

rlo

W
est

er
ve

ld 2010

2020

2030

2040



ZORGKRACHT IN OOST-DRENTHE 

 

4 

 

De ‘zorg’ in het gebied zien de deelnemers breed: van eigen kracht (zelfzorg) en informele zorg, 

het zorgen voor elkaar (gebruikelijke zorg via de woongemeenschap en mantelzorg) tot 

professionele/formele zorg, welzijns- en huisvestingsdiensten.  

De ‘zorg’ in het gebied zien de deelnemers breed: van eigen kracht (zelfzorg) en informele zorg, 

het zorgen voor elkaar (gebruikelijke zorg via de woongemeenschap en mantelzorg) tot 

professionele/formele zorg, welzijns- en huisvestingsdiensten. 

 

De vraag van de bewoners in het experimentgebied staat centraal, hetgeen betekent dat samen 

met de bewoner en zijn/haar omgeving wordt vastgesteld welke combinatie van diensten het meest 

bij hem/haar past. In de dorpen in het gebied van het zorgexperiment wordt een nadere verkenning 

uitgevoerd naar de vraag en de zorgkracht, die tevens gericht is op het vergroten van de 

bewonersbetrokkenheid bij het zorgexperiment.  

  

Figuur 2: vraag naar zorg & welzijn en beroepsbevolking in de regio 

 

De vraag van de bewoner moet goed in beeld zijn en breder bezien worden dan alleen vanuit de 

zorg in strikte zin. Ideaal van het zorgexperiment is dat de klantvraag met de bewoner en zijn/haar 

sociale omgeving, mantelzorg en dorpse woongemeenschap, samen zodanig in beeld wordt 

gebracht dat van meet af aan met meerdere disciplines gezamenlijk voor het juiste aanbod wordt 

gezorgd en de zelfredzaamheid van de zorgvrager wordt bevorderd. In plaats van verschraling 

komen tot het verbreden en gerichter maken van aanbod en keuzevrijheid. 

1.1 Doel analyse vraag en zorgkracht 

Doelstelling analyse vraag en zorgkracht: 

 Het inzichtelijk maken van de werkelijke vraag van bewoners en dorpen in het 
veenkoloniaal gebied van Oost-Drenthe als het gaat om welzijn en zorg: 

o de huidige vraag 

o de toekomstige vraag 

o de ‘vraag achter de vraag’ 
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 het voor nu en de komende jaren inzichtelijk maken van het aanbod van bewoners en 
dorpen op het gebied van zorg en welzijn en in beeld brengen in welke mate bewoners van 
het aanbod van medebewoners gebruik wensen te maken (mantelzorg en gebruikelijke 
zorg); 

 het betrekken van bewoners bij het zorgexperiment, uitbouw van draagvlak voor het 
maken van toekomstige afspraken.  
 

1.2 Aanpak 

Om de werkelijke vraag van de bewoners te achterhalen, om het aanbod in beeld te brengen en 

om de bewoners te betrekken bij het zorgexperiment zijn zogenaamde keukentafelgesprekken 

gevoerd in de 22 dorpen in het experimentgebied. 

 

De aanloop naar de gesprekken verliep aanvankelijk moeizaam. Het bereiken van de inwoners is 

in eerste instantie geprobeerd via de dorpsbelangen van de dorpen. Alhoewel velen hieraan graag 

meewerkten, waren er ook een aantal die geen tijd hadden. Vaak is ook via een lokaal krantje of 

huis-aan-huisblad een oproep geplaatst. 

 

In de meeste dorpen kwam weinig respons op de oproepen of de inspanning van de 

dorpsbelangen. Hier waren verschillende redenen voor. In Borger-Odoorn speelde waarschijnlijk 

dat de bewoners ‘onderzoeksmoe’ waren: in de periode voorafgaand aan de 

keukentafelgesprekken zijn al meerdere onderzoeken geweest, op soortgelijke thema’s. Andere 

redenen voor lage belangstelling is dat dorpsbelangen vaak aangaven weinig tijd of mankracht te 

hebben om bewoners te mobiliseren. Door de lage respons is daarom besloten naast bewoners 

ook de dorpsbelangen aan te laten schuiven, niet in hun rol als dorpsbelangen maar als bewoners. 

De grootte van de groepen varieerde van enkele personen tot groepen van 10 of meer personen. 

 

In totaal zijn 17 (van de 22) dorpen gesproken. Soms zijn meerdere dorpen in een enkel gesprek 

gesproken, omdat de dorpen ofwel tegen elkaar aanliggen ofwel een gezamenlijk bestuur hebben.  

Voor de overige dorpen bleek het in de periode van de gesprekken niet mogelijk om voldoende 

bewoners of de dorpsraden bij elkaar te krijgen. 

De gesprekken zijn gevoerd aan de hand van een gespreksprotocol en een vragenlijst die in de 

bijlage is opgenomen. 

 

Deze rapportage van de keukentafelgesprekken zal als onderlegger dienen voor een uitgebreider 

e-book over het Zorgexperiment. 
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Vrijwilligerswerk en 

verenigingsleven 

Borger-Odoorn 

Ruim een kwart is lid van een 

buurt/wijkvereniging, hetzelfde geldt 

voor verenigingen voor 

dorpsbelangen. Ongeveer een kwart 

is van geen enkele vereniging lid. 

Oudere inwoners zijn over het 

algemeen vaker lid van een 

vereniging dan jongere - met 

uitzondering van sportverenigingen. 

 

De meeste mensen zoeken het 

verenigingsleven dichtbij: van de 

mensen die lid zijn van een 

vereniging, zegt 62% dat de voor hen 

belangrijkste vereniging gevestigd is 

in het eigen dorp. Jongeren zijn 

opvallend vaker lid van een 

vereniging buiten het dorp dan de 

overige leeftijdsgroepen. 

 

37% van de inwoners doet 

vrijwilligerswerk. Jongeren en 80-

plussers doen minder vaak 

vrijwilligerswerk dan de groep tussen 

de 30 en 80 jaar. De meesten (69%) 

doen vrijwilligerswerk in het eigen 

dorp. 

 

Aa en Hunze 

Van de inwoners van Aa en Hunze 

doet 44% een vorm van 

vrijwiligerswerk. 57% van de inwoners 

is ‘actief lid’ van een vereniging; in het 

grootste deel van de gevallen betreft 

het hier een sportvereniging. 

 

Gevraagd waar de voor hen 

belangrijkste verenigingen of 

organisaties gevestigd zijn, antwoordt 

iets meer dan de helft van de 

inwoners ‘in mijn dorp’.  

2. RESULTATEN 
 

De gesprekken verliepen aan de hand van vier thema’s: 

1. Het dorp 

2. Wonen 

3. Zorg en ondersteuning (ontvangen) 

4. Zorg en ondersteuning (geven) 

 

De resultaten worden aan de hand van deze vier thema’s besproken. 

Daar waar mogelijk en zinvol zijn de resultaten van de 

keukentafelgesprekken aangevuld met resultaten van een 

leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd in Borger-Odoorn en een 

quickscan Leefbaarheid Aa en Hunze. De relevante resultaten uit 

deze onderzoeken zijn opgenomen in de kaders.  

Het volledige rapport met de resultaten van het 

leefbaarheidsonderzoek in de gemeente Borger-Odoorn 

“Leefbaarheid is Mensenwerk” is terug te vinden via de volgende 

link: 

http://www.stamm.nl/media/documents/BorgerOdoornLOWRES.pdf 
 

 

2.1 Dorp 

De keukentafelgesprekken opende standaard met de vraag: “Hoe is 

het wonen in dit dorp?”. 

En bijna altijd was de eerste reactie: “Een dorp van rust en ruimte, 

het is er prettig wonen.” 

Op de vraag of de meeste dorpsbewoners elkaar kennen kwamen 

ook eenduidige antwoorden. Vaak is het zo dat de meeste mensen 

elkaar tenminste wel van gezicht kennen. Velen kennen elkaar ook 

bij naam. Vooral in de (lange) lintdorpen is het zo dat men vooral de 

mensen uit de directe buurt kent. Het is niet zo dat iedereen continue 

bij elkaar over de vloer komt.  

 

 

http://www.stamm.nl/media/documents/BorgerOdoornLOWRES.pdf
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Als er dan ook iemand is met (lichte) problemen dan is dit vaak ook wel snel bekend in het dorp. 

Meestal verloopt dit eerst via buren/kennissen en via buren/kennissen richting verenigingen. 

Meerdere malen is gesteld: hier zouden nooit twee weken de gordijnen bij iemand dicht zijn, 

zonder dat er iemand gaat kijken of er iets mis is. 

 

Dorpsbewoners ontmoeten elkaar vaak via verenigingen, die weer vaak gehuisvest zijn in het 

dorpshuis. Als er een school, een winkel, sportvoorziening en/of een kroeg is (wat lang niet altijd 

het geval is), dan zijn dit ook natuurlijke ontmoetingsplaatsen. Door het verdwijnen van deze 

voorzieningen zijn deze natuurlijke ontmoetingsplaatsen stukken minder geworden. Vaak is alleen 

nog het dorpshuis over, waar vooral de georganiseerde ontmoetingen plaatsvinden (activiteiten, 

verenigingen). Die natuurlijke ontmoetingsplaatsen zijn bijvoorbeeld de school, de voetbalkantine, 

het dorpshuis, de supermarkt of het café. 

 

Meerdere malen kwam naar voren dat contact en elkaar kennen essentieel is om elkaar te kunnen 

ondersteunen. Als je elkaar niet kent, kun je elkaar ook niet helpen. Door het verdwijnen van de 

natuurlijke ontmoetingsplaatsen heeft men het gevoel dat hulp en ondersteuning ook minder kan 

worden. 

 

In de meeste dorpen heerst het gevoel: als je contact wílt maken, dan kan dat ook. Sociale binding 

heeft een inwoner zelf in de hand. Als iemand besluit niet te integreren in het dorp, dan wordt dit 

ook geaccepteerd. Dit geldt ook als je ‘import’ bent.  

 

In alle dorpen heerst wel eenzaamheid, of beter gezegd: 

geïsoleerdheid. De bewoners wezen ons erop dat iemand die 

alleen is nog niet eenzaam hoeft te zijn, en vice versa. Als 

iemand geïsoleerd leeft, is dit vaak een eigen keuze. 

 

In alle dorpen zijn opvallend veel activiteiten, vaak georganiseerd 

vanuit het dorpshuis en door dorpsbelangen. Wel is het zo dat 

het per activiteit verschilt wie er op af komt. Er is vaak een vaste 

club die overal bij aanwezig is, terwijl overige inwoners wisselend 

op de activiteiten afkomen. Overigens is het bijna altijd zo dat 95 

procent van de bewoners wel betaalt voor het lidmaatschap van 

“Dorpsbelangen”, ook al neemt niet iedereen deel aan de 

activiteiten die vanuit deze dorpsorganisatie worden 

georganiseerd. Het lidmaatschap van deze organisatie creëert 

solidariteit en levert daarmee een bijdrage aan de samenhang in 

het dorp. Ook zijn er activiteiten die over de dorpsgrenzen heen 

gaan en waar men gebruik maakt van elkaars faciliteiten.  

 

In de gesprekken valt op dat er een vanzelfsprekendheid is als 

het gaat om burencontact en om iets voor een ander doen. De 

meesten benoemen dat er wel sociale controle is, maar wel op 

een prettige manier. Men voelt zich verantwoordelijk voor elkaar 

en dat geldt ook voor de dorpsgenoten die niet geïntegreerd zijn. 

 

 

 

 

 

Sociale contacten 

Borger-Odoorn 

De meeste inwoners 

hebben familie en vrienden 

in hetzelfde dorp wonen 

(resp. 38% en 52%). 

Mensen met een hoger 

inkomen en hoger 

opleidingsniveau hebben 

vaker hun dichtstbijzijnde 

familie verder weg wonen, 

maar ook hun 

dichtstbijzijnde vrienden 

wonen in meerderheid in 

het eigen dorp.  

 

In de gemeente voelt 17% 

zich wel eens eenzaam; 

ruim 1% van de inwoners 

voelt zich (bijna) altijd 

eenzaam. Mensen met een 

slechte gezondheid en 

mensen met een 

chronische ziekte of 

handicap voelen zich 

opvallend vaker eenzaam 

dan mensen met een 

goede gezondheid.  
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Mobiliteit 

91% van de respondenten heeft een rijbewijs, 

90% kan altijd over een auto beschikken. 
 

Of iemand al dan niet altijd over een auto kan 

beschikken, is van invloed op tal van terreinen. 

Het lijkt een belangrijke voorwaarde om actief 

mee te doen in de gemeente. Mensen die altijd 

over een auto kunnen beschikken geven vaker 

mantelzorg (en ontvangen dit juist minder), 

doen meer vrijwilligerswerk, zijn vaker lid van 

een vereniging en gaan vaker naar een 

restaurant of café. Mensen die altijd een auto 

tot hun beschikking hebben, voelen zich wat 

meer verbonden met hun dorp en zijn minder 

vaak eenzaam dan mensen die niet altijd 

kunnen beschikken over een auto. De auto lijkt 

niet alleen van belang om activiteiten buiten het 

eigen dorp te bezoeken; ook activiteiten in het 

eigen dorp worden meer bezocht door mensen 

met dan zonder auto.  
 

Ruim een kwart van de inwoners is (zeer) 

negatief over de beschikbaarheid van 

openbaar vervoer in hun dorp. De inwoners 

van de gemeente zijn ook kritisch over de 

vervoersmogelijkheden in hun dorp voor 

ouderen en mensen met een beperking: bijna 

een kwart van de inwoners vindt dat die er te 

weinig zijn. In 1e Exloërmond, Westdorp en 

Odoornerveen is zelfs een (ruime) meerderheid 

het oneens met de stelling dat er in het dorp 

voldoende vervoersmogelijkheden zijn voor 

ouderen en mensen met een beperking.  

 

Wonen in het dorp en verhuizen 

Borger-Odoorn 

Uit het Leefbaarheidsonderzoek Borger-

Odoorn blijk dat de meeste mensen die willen 

verhuizen naar een dorp met een regionale 

functie willen (33%). 17% wil naar het centrum 

van een stad verhuizen en 16% wil niet naar 

een andere plaats verhuizen. De overige opties 

(buitenwijk stad, klein dorp, buitengebied) 

scoren allemaal rond de 10%. 
 

Aa en Hunze 

Aan de respondenten is ook gevraagd welke 

factoren zij belangrijk vinden voor het leven in 

een dorp. Voor inwoners van de gemeente Aa 

en Hunze zijn dit met name het landschap/de 

natuur, het hebben van een huis met een tuin 

en de ruimte en de rust. Minder belangrijk zijn 

familie in het dorp en het kunnen combineren 

van wonen en werken aan huis. 

Mantelzorgers 

Aa en Hunze 

11% geeft aan langdurig en onbetaald te zorgen 

voor zieke familieleden of vrienden (mantelzorg). 

2.2 Wonen 

Het overheersende gevoel is: zolang het kan wil men 

blijven wonen in het dorp. Lukt het niet meer,  

dan zoekt men iets anders.  

 

 

 

 

 

Dit blijkt ook uit het feit dat veel woningen al zijn 

aangepast aan het ouder worden. Veel bewoners geven 

aan dat zij preventief al kleine aanpassingen in hun 

woning hebben gerealiseerd. Als het nog niet is gebeurd, 

vindt men dit geen probleem om te doen. Aangezien het 

praktisch altijd om koopwoningen gaat investeert men 

zelf in aanpassingen. Men kijkt hierbij ook vooruit: bij een 

uitbouw of verbouwing wordt al nagedacht over 

bijvoorbeeld de slaapkamer naar beneden halen. 

 

Over verbouwen doet men dus niet moeilijk. Komt het 

zover dat verhuizen onvermijdelijk is, dan is men hierin 

ook nuchter. Wat moet, dat moet. Dan staan ook alle 

opties open en wil men niet per se naar een (groter) dorp 

zo dicht mogelijk bij. De familie achterna is bijvoorbeeld 

ook een optie, ook als die ver buiten de regio woont. Men 

merkt ook op dat als men de voorzieningen slecht kan 

gebruiken (door verminderde mobiliteit), dan heeft het 

aanpassen van het huis ook geen zin. Dan is verhuizen 

nog de enige optie. 

 

Als inwoners dan toch de woning verlaten, dan is het 

vaak om de volgende redenen: 

1. Het verdwijnen van voorzieningen. 

2. Een te grote woning en/of tuin. 

3. Privé redenen (familie, werk). 

 

Het valt op dat men eerder problemen ervaart rondom de 

tuin en het huis dan rondom zorg.  

Hieruit blijkt ook dat aanvankelijke voordelen later 

nadelen kunnen worden. Men komt hier voor de rust en 

ruimte, maar de grote huizen en tuinen worden op latere 

leeftijd lastig te onderhouden. 

 

Mobiliteit is vaak de onderliggende reden om te 

verhuizen voor voorzieningen.  

Verdwijnen de voorzieningen en zijn die hierdoor niet 

goed bereikbaar voor (vooral oudere) bewoners, dan 

verhuizen die bewoners het liefst naar een plaats waar 

wel voorzieningen zijn.                                                   
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Mobiliteit 

Aa en Hunze 

88% van de inwonders kan ieder moment van 

de dag beschikken over een auto. Inwoners van 

de gemeente maken ook veel gebruik van de 

auto: 44% van de inwoners gebruikt de auto 

dagelijks. Een op de drie inwoners maakt 

dagelijks gebruik van de fiets. Openbaar vervoer 

is voor een kleine minderheid belangrijk: 56% 

maakt hier nooit gebruik van, slechts 3% maakt 

dagelijks gebruik van het OV.  

Ook is het belangrijk of je familie in het dorp hebt; als je 

ouder wordt maar er is wel familie dan is de 

verhuisgeneigdheid lager.  
 

De inwoners zijn voor hun mobiliteit erg gericht op het 

gebruik van de auto. De meeste dorpen (of naburige 

dorpen) worden wel aangedaan door een bus, maar dit 

is vaak niet frequent. Bewoners maken dan ook weinig 

gebruik van het openbaar vervoer om naar 

voorzieningen te gaan. De busverbindingen worden met 

name door schoolkinderen gebruikt. Voor hen is het dan 

ook het grootste probleem als er weinig bussen rijden, of 

als de haltes te ver weg zijn.  Overigens geven veel 

bewoners aan dat dit ook niet het geval zou zijn als de bus vaker zou rijden omdat zij over een auto 

(kunnen) beschikken. 
 

Tot slot is er veel gesproken over de nog te bouwen windmolens. Hierdoor is men bezorgd over of 

de woning nog wel te verkopen is door de prijsdalingen. 
 

2.3 Zorg en ondersteuning (ontvangen) 

In de dorpen heerst veel zelfredzaamheid. Een vaak gehoord argument is: je weet dat je in een 

klein dorp woont, dus je weet dat je zelfredzaam moet zijn.  

 

Men vindt het ook lastig hulp te vragen, er heerst vraagverlegenheid. Het wordt snel gezien als 

zeuren. Aan de andere willen bewoners zich ook niet aan elkaar opdringen, er heerst dus ook 

enige mate van ‘aanbodverlegenheid’ of ‘handelingsverlegenheid’. Overigens geeft iedereen wel 

aan dat het uiteraard geen probleem is als er hulp aan je wordt gevraagd. 

Dit spanningsveld is in alle dorpen in meer of mindere mate voelbaar. De ene bewoner gaat er ook 

anders mee om dan de andere.  

 

Dit alles wil overigens niet zeggen dat er geen onderlinge hulp is. Door de gesprekken ontstaat de 

indruk dat er meer hulp wordt geboden dan de inwoners zelf beseffen.  

Kleine, alledaagse hulp (helpen met boodschappen, het gras maaien, et cetera) worden schijnbaar 

niet altijd ervaren als hulp bieden. 

 

Vraagt men toch expliciet hulp, dan is de familie vaak het eerste aanspreekpunt. Buren en vrienden 

staan op een goede tweede plaats, de professionals worden vaak pas als laatst benaderd. 

Overigens, werd elke keer benadrukt, is dit geheel afhankelijk van de situatie. 

 

Vrienden wonen soms op afstand en dat maakt dat zij vaak minder goed kunnen worden 

ingeschakeld. Voor dagelijkse hulp en steun is men afhankelijk van de directe omgeving. Met een 

gebroken been moet je gewoon naar de dokter. Maar als een gebroken been vraagt om hulp bij 

boodschappen, dan zijn familie en buren het eerste aanspreekpunt. 

 

De type hulp die men ontvangt is met name lichte ondersteuning (huis, tuin, maaltijd, vervoer) en 

niet structureel. Dit soort hulp regelt zich onderling goed. Elkaar helpen gaat met gesloten beurs. 

 

In alle dorpen zijn de huisartsen in principe goed bereikbaar. Dit is wel afhankelijk van of men zelf 

mobiel is. In de meeste dorpen, maar niet allemaal, bezorgt de apotheek ook. 

 



ZORGKRACHT IN OOST-DRENTHE 

 

10 

 

Gezondheid, mantelzorg en hulp 

Borger-Odoorn 

Van de inwoners noemt 78% zijn gezondheid 

goed tot zeer goed.  
 

28% heeft last van één of meerdere 

langdurige ziekten, aandoeningen of 

handicaps. Van deze mensen wordt 16% sterk 

belemmerd door de aandoening; nog eens 

53% wordt er licht door belemmerd. Van het 

totaal aantal inwoners is 4% sterk belemmerd 

door een aandoening of handicap, en 14% 

licht belemmerd.  
 

De inwoners zijn redelijk tevreden met de 

bereikbaarheid van voorzieningen in de 

gemeente voor ouderen en mensen met een 

beperking, en vinden in meerderheid dat de 

openbare gebouwen ook goed toegankelijk 

zijn voor deze groep. Beduidend minder 

tevreden zijn zij over de toegankelijkheid van 

de stoepen in de dorpen voor mensen die 

slecht ter been zijn (40% ziet dit als een 

probleem) en over het aantal bankjes om uit te 

rusten (43% vindt dit onvoldoende).  
 

19% heeft in 2011 mantelzorg gegeven. Meest 

voorkomende vormen van mantelzorg zijn 

‘troost en gezelschap bieden’, ‘hulp in de 

huishouding’ en ‘begeleiding of vervoer’. Veel 

minder vaak, maar nog steeds in de helft van 

de gevallen, gaat het om persoonlijke 

verzorging. 
 

De meeste mantelzorgers zijn tussen de 30 en 

de 60 jaar oud. Ruim 40% van de 

mantelzorgers voelt zich in meer of mindere 

mate belast. 20% heeft wel eens contact 

opgenomen met de gemeente voor vragen of 

ondersteuning. 
 

65% van de inwoners wordt wel eens door 

anderen dan de eigen gezinsleden geholpen 

bij zaken als kinderopvang, klusjes, vervoer, 

huishoudelijk werk of administratie. Veelal 

komt deze hulp van familie. Alleen 

huishoudelijke hulp en administratie worden 

vaker uitbesteed aan betaalde hulp. 
 

69% van de inwoners zegt zelf wel eens 

onbetaald hulp te geven aan anderen dan de 

eigen gezinsleden. Klusjes in en om het huis 

worden het meest genoemd.  

 

In de dorpen is ook vaak een hartdefibrillator aanwezig 

(en mensen die hiermee om kunnen gaan). Ook zijn er 

in enkele dorpen EHBO’ers. Zij worden ingezet bij 

feesten en bij dorpsactiviteiten, maar ook op andere 

momenten weet het dorp hen wel te vinden. Tijdens de 

gesprekken viel sowieso op dat er in elk dorp wel 

verschillende personen zijn die in de zorg werken of 

werkten, en dat de inwoners ook weten wie dit zijn. 

 

Tijdens de gesprekken is ook meerdere malen 

opgemerkt dat de samenleving (dus even onafhankelijk 

van de kleine dorpen) verandert. Vroeger kende men 

elkaar beter, liep je vaker bij elkaar naar binnen. Door 

zaken als televisie, internet en het gegeven dat steeds 

meer gezinnen uit tweeverdieners bestaan zorgt ervoor 

dat er minder contact is in het dorp.  

 

2.4 Zorg en ondersteuning (geven) 

Bijna alle gesproken inwoners bieden zelf zorg of 

ondersteuning, variërend van af en toe een klein klusje 

tot dagelijkse mantelzorg. Dit geldt voor jongeren, 

ouderen, allochtonen, autochtonen en mensen die zelf 

zorg nodig hebben.  

 

Als het gaat om hulp aan medebewoners (dus geen 

familie), dan vind men kortdurende, incidentele hulp 

geen probleem om te geven. Structureel hulp bieden 

voor buren of andere dorpsgenoten gaat velen te ver. 

Voor familie ligt dit anders. Ideeën als inroosteren voor 

dorpshulp worden dan ook niet enthousiast onthaald. 

 

Over het algemeen stelt men de grens van hulp willen 

bieden bij: 

 Als het structureel is 

 Verpleging/verzorging wel iets anders dan kleine 
klusjes (persoonsgebonden) 

 De tijdsinvestering mag niet té groot zijn 

 Balans moet wel kloppen, je moet elkaar wel 
kennen/vertrouwen 

 Het moet met gesloten beurs gaan 

 Niet gevoel hebben dat je er alleen voor staat 
(zie hieronder) 

 

Er wordt weinig gebruik gemaakt van 

mantelzorgondersteuning om de zorglast te verlichten. 

Deze mantelzorgondersteuning wordt geboden door de 

welzijnsstichtingen in de beide gemeenten. Zij bieden verschillende vormen van ondersteuning, 

waaronder emotionele en praktische hulp, respijtzorg, themabijeenkomsten en cursussen. 

Bewoners gaven aan dat professionals vooral op aanvraag komen en niet zozeer uit zichzelf. 
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Inwoners geven aan dat hulp bieden meer afgestemd zou kunnen worden met professionele zorg. 

Een aantal wensen hierbij zijn: 

 

1. Betere communicatie / afstemming met de professionals.  
Nu weten bewoners die informele zorg bieden vaak niet bij wie ze terecht kunnen. Zij 
zouden graag meer overleg willen met de professionele zorgaanbieders.  
 

2. Zorg graag dichterbij.  
Vooral alledaagse hulp en steun moet snel bereikbaar en beschikbaar zijn. 
 

3. Vast aanspreekpunt 
De zorg is nu erg versplinterd; mensen weten niet precies waar ze heen moeten. Soms is het 
niet helder welke professional men kan aanspreken als er behoefte is aan ondersteuning.  
 

4. Achtervang in het dorp.  
Iemand in het dorp, een bewoner of een ‘wijkverpleegkundige’ die een eerste aanspreekpunt 
is en een korte lijn naar (andere) professionals heeft. 
 

5. Beter coördineren van zorg (zowel professionals als burenhulp/vrijwilligers). 
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3 CONCLUSIES 

 

Uit de gesprekken komt naar voren dat er in de dorpen veel hulp en ondersteuning wordt geboden, 

met name lichte en niet-structurele hulp. Bijna alle gesproken inwoners bieden wel eens hulp, of 

men nu jong of oud is, zelf zorg ontvangt of niet, altijd in het dorp heeft gewoond of niet.  

 

In de dorpen is veel 

zorgkracht aanwezig. Wel 

heerst het idee bij de 

inwoners dat de afstemming 

tussen henzelf en de 

professionals beter zou 

kunnen. Dit zou kunnen 

bijdragen aan met name de 

structurele ondersteuning 

(bijvoorbeeld meer burenhulp 

inzetten naast de professionals). 

 

De wensen van de bewoners als het gaat om ondersteuning vanuit de professionele zorg zijn: 

 Betere communicatie / afstemming met de professionals  

 Zorg graag dichterbij 

 Vast aanspreekpunt; de zorg is nu erg versplinterd; mensen weten niet precies waar ze 

heen moeten 

 Achtervang in het dorp 

 Beter coördineren van zorg (zowel professionals als burenhulp/vrijwilligers) 

 

Een zorgcoördinator in het dorp die weet wat er speelt in het dorp, de professionele zorg goed kent 

en goed kan ondersteunen en doorverwijzen zou een brug kunnen slaan tussen de informele en de 

formele zorg. Sommige bewoners geven de voorkeur aan een vrijwillige dorpscoördinator/bewoner. 

Andere voelen wel iets voor een ‘wijkverpleegkundige’.  

Bij voorkeur iemand met: 

 met enige deskundigheid op het gebied van zorg  

 met kennis van het dorp en de dorpsbewoners 

 die ook buiten kantooruren beschikbaar is. 

 

In veel gesprekken stond ‘ontmoeten’ centraal. Om 

elkaar hulp te kunnen bieden is elkaar kennen een 

voorwaarde. Doordat er steeds minder natuurlijke 

ontmoetingsplaatsen zijn, staat dit onder druk. Vaak is 

dan ook gezegd: ‘vroeger kende je iedereen van het 

dorp’. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Nog steeds 

geldt wel dat je veel mensen in elk geval van gezicht 

kent. Ook is het nog steeds zo dat nieuws zich snel 

verspreid in het dorp. Een proces dat verloopt via 

buren, vrienden en verenigingen. 

 

Ontmoeten alleen is niet voldoende. Kom je elkaar tegen op een activiteit in het dorp, dan is het 

nog niet meteen natuurlijk om elkaar in het vervolg hulp te bieden. Het begint met elkaar kennen en 

elkaar vertrouwen, maar een behoefte aan hulp en steun met elkaar delen gaat een stap verder.  
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Behoefte aan verbinding lijkt in de keukentafelgesprekken een centraal thema: verbinding tussen 

bewoners onderling is nodig om elkaar hulp te bieden. Maar verbinden tussen bewoners en 

professionals is ook nodig om tot betere afstemming te komen. Betere afstemming kan zorgen voor 

dat bewoners vaker iets kunnen doen, naast de professionals. Andersom kan het ook een 

ontlasting van de professionals betekenen. 

Wel is het zo dat bewoners aangeven dat structureel hulp bieden een brug te ver is (niet 

inroosteren).  

 

 

 


