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Achtergrond

• Coalitieakkoord 2018-2022
Er wordt ingezet op ouderenbeleid waarbij voor ons 
speerpunten zijn:
- Langer zelfstandig thuis wonen;
- Seniorvriendelijkheid van het dorp.

• College Uitvoeringsprogramma 2018-2022
Er is, op basis van een startnotitie, een vastgestelde 
senioren beleidsnota.

• Koers 2030
Onze senioren verdienen extra aandacht. Thema’s
zoals mantelzorg, eenzaamheid en levensloopbesteding 
bouwen zijn daarin relevant en vragen om een integrale 
aanpak.



Uitgangspunten Sociale Visie

• Een sterke sociale structuur voor Sliedrecht
• Zorg voor jezelf en voor elkaar
• Een passend vangnet wanneer nodig



Afbakening

• WMO maatwerkvoorzieningen vallen buiten de 
scope van de seniorenvisie

• Aandacht voor het voorliggende veld



Omvang doelgroep

• 1 januari 2021: 
25.600 inwoners -> 5.161 (20%) 65 jaar of ouder

• Prognose sterke groei aantal 75-plussers -> vergrijzing



Onderzoek ‘Senioren in Sliedrecht’

• Onderzoek uitgevoerd door Onderzoekcentrum 
Drechtsteden
- Vragenlijstonderzoek steekproef senioren
- Groepsgesprekken relevante maatschappelijke partners + 

  senioren

• Doel onderzoek om meer inzicht te krijgen in 
1) het profiel van de groep senioren in Sliedrecht;
2) hoe deze groep er in de toekomst uit zal zien;
3) huidige en toekomstige behoeften van senioren in 
Sliedrecht.



Onderzoek ‘Senioren in Sliedrecht’

Belangrijkste uitkomsten:
•Ruime meerderheid voelt zich gezond (80%);
•Meerderheid (88%) bekend met het Bonkelaarhuis;
•Activiteiten relatief onbekend en maar weinig bezocht;
•Weinig senioren (8%) missen iets qua vrijetijdsbesteding;
•5 procent ervaart te weinig sociale contacten, 9 procent zou 
meer contacten willen hebben;
•Sliedrecht doet het goed qua veiligheid en toegankelijkheid 
voorzieningen;
•10 procent mist iets op het gebied van vervoer (verbinding 
ziekenhuis);
•Meeste senioren wonen (nog) niet levensloopbestendig;
•Informatievoorziening over levensloopbestendigheid kan beter.



Wat is er al - beleid

• Sociale Visie
• Mantelzorg ondersteuningsprogramma
• Vrijwilligersbeleid
• Lokale nota publieke gezondheid
• Visiedocument ‘Erbij in Sliedrecht’ (Een tegen eenzaamheid)
• Dementievriendelijke gemeente



Wat is er al - 
voorzieningen

• Mantelzorgpunt;
• Werkgroep ‘Erbij in Sliedrecht’;
• Ouderenadviseur;
• Signalerend en activerend huisbezoek;
• Vrijwilligerspunt;
• Bibliotheek;
• Alzheimercafé;
• Odensehuis in Seniorenhuys de Schalm (inloop voor mensen met 

(beginnende) dementie of geheugenproblemen en hun naasten);
• Diverse activiteiten voor senioren, o.a. visitekringen, bewegings –en 

creatieve activiteiten;
• Maaltijden & boodschappenservice via het Welzijnswerk;
• Diverse woonvoorzieningen voor senioren (o.a. Tablis, Waardeburgh, 

Rivas, Hof van Sliedrecht);
• Blijverslening voor levensloopbestendigheid woningen.



In gesprek

Hoe ziet u de rol van de gemeente, als het gaat om:

Levensloopbestendig wonen?
Welzijn van senioren?
Gezondheid van senioren?
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