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Voorwoord 
Voor u ligt het onderzoeksrapport: ‘Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van senioren in 
Friesland’. Het onderzoek is uitgevoerd voor GGD Fryslân. Het onderzoek is geschreven in het kader 
van mijn derdejaars stage van de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement die ik volg aan 
NHL Stenden Hogeschool.  

Mijn onderzoeksvraag en deelvragen heb ik in overleg met mijn bedrijfsbegeleiders opgesteld, Steffie 
Bunk en Karin de Ruijsscher. Samen vonden we het belangrijk dat de uitkomsten van het onderzoek 
voor nieuwe en relevante informatie zou zorgen die gebruikt kan worden in de Denktank Ouderen 
binnen GGD Fryslân.  

Allereerst wil ik graag mijn bedrijfsbegeleiders Steffie Bunk en Karin de Ruijsscher bedanken voor de 
waardevolle begeleiding tijdens mijn stage. Ondanks dat ik mijn stage bijna volledig vanuit huis heb 
gelopen stonden zij altijd voor mij klaar. Wanneer ik vragen had over mijn onderzoek kon ik altijd bij 
hen terecht en dachten zij altijd met mij mee.  

Verder wil ik graag de overige leden van de Denktank Ouderen bedanken:  

- Reina Catharina Denkers, 
- Maaike Esselink, en 
- Bilbo Schickenberg 

Deelname aan de denktank heeft gezorgd voor veel input en inspiratie voor het doen van mijn 
onderzoek.  

Tevens wil ik mijn stagebegeleider Rieks Osinga bedanken voor de begeleiding vanuit mijn 
onderwijsinstelling.   

Als laatste wil ik graag de respondenten bedanken die hebben deelgenomen aan mijn onderzoek. 
Deze medewerking heeft ervoor gezorgd dat ik mooie conclusies en aanbevelingen heb kunnen doen 
in mijn rapport. Voor mijn onderzoek heb ik veel leuke gesprekken mogen voeren met verschillende 
Friese senioren. Hierdoor heb ik kunnen ervaren hoe leuk het kan zijn om interviews af te nemen.  

Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit onderzoeksrapport.  

 

Dana de Wolff 

Leeuwarden, januari 2022 
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Samenvatting 
 

Maatschappelijke participatie van senioren heeft een belangrijke invloed op de gezondheid van 
senioren, maar ook op de maatschappij. Het was nog onduidelijk wat dit containerbegrip inhield. De 
onderzoeksvraag die in dit onderzoek centraal staat luidt: “Hoe kijken de Friese ouderen en 
gemeenten naar het onderwerp maatschappelijke participatie van ouderen en wat kan dit 
betekenen voor de Publieke Gezondheid?”  

Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag is er gebruik gemaakt van verschillende 
onderzoeksmethoden. De basis van dit onderzoek betreft een Mixed-Method methode, waarbij 
kwalitatief en kwantitatief onderzoek zijn gecombineerd. Zo zijn er allereerst interviews afgenomen 
met vijftien Friese senioren over wat maatschappelijke participatie voor hen inhoudt. Vervolgens zijn 
de resultaten uit de interviews verwerkt in een enquête. In deze enquête kregen senioren van 60 jaar 
en ouder de kans om aan te geven welke aspecten van maatschappelijke participatie zij het meest 
belangrijk vinden. Om uit te vinden welke beleidsopvattingen de Friese gemeenten hebben over 
maatschappelijke participatie en ouderen, zijn beleidsdocumenten over Wmo, Participatie(wet) en 
Inclusie Agenda geanalyseerd op basis van dertig zoekwoorden.  

Met behulp van de resultaten uit de interviews en enquête zijn de opvattingen van senioren over 
maatschappelijke participatie samengevat in een model. Dit model bestaat uit zes dimensies van 
maatschappelijke participatie vanuit het perspectief van de Friese senior. Uit de interviews bleek dat 
senioren weinig belemmerende maar juist veel bevorderen factoren ervaren voor maatschappelijke 
participatie. Fysieke en mentale gezondheid worden als belangrijkste voorwaarden gezien om 
maatschappelijk actief te zijn. Het behouden van sociale contacten en thema’s als zingeving, 
zelfredzaamheid en eenzaamheid worden als belangrijk gezien. Friese gemeenten daarentegen zijn in 
hun beleidsopvattingen veel meer bezig met het stimuleren van maatschappelijke participatie bij 
inwoners die een uitkering ontvangen en terugkeren op de arbeidsmarkt. Waar senioren een brede 
definitie hanteren voor maatschappelijke participatie met oog voor mentaal welbevinden, hebben de 
achttien Friese gemeenten een minder brede visie hierop en weinig aandacht voor de oudere 
doelgroep van de samenleving.  

Concluderend kan worden gesteld dat gemeenten aan de slag moeten met een bredere kijk op 
maatschappelijke participatie. Maatschappelijke participatie bestaat niet alleen uit het doen van 
betaald werk maar gaat over het mentaal welbevinden van senioren. Het is van belang dat 
gemeenten senioren stimuleren in het maatschappelijk actief zijn op basis van de zes dimensies van 
maatschappelijke participatie. Daartoe kunnen zij interventies organiseren waarbij aandacht is voor: 
sociale contacten, fysieke gezondheid, geestelijke gezondheid, de kwaliteit van leven, zingeving en 
een prettige woonsituatie.  
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1. Inleiding  
De GGD is medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg). Omdat 
het aandeel ouderen in de bevolking toeneemt, zijn ouderen een belangrijke doelgroep voor de 
publieke gezondheidszorg (GGD Fryslân, 2020). Ouderen in Nederland tellen voor maar liefst 19,8 
procent van de bevolking en in Friesland ligt dit aantal zelfs nog hoger (Centraal Bureau voor 
Statistiek, z.d.). De definitie die wordt gehanteerd voor de doelgroep ouderen betreft mensen van 65 
jaar en ouder. Terwijl het aandeel ouderen toeneemt, neemt het aandeel jongeren in de bevolking 
af. Volgens het Fries Sociaal Planbureau neemt deze vergrijzing en ontgroening de komende jaren 
nog verder toe. In Fryslân is nu één op de vijf inwoners 65 jaar of ouder en in het jaar 2030 zal dit één 
op de vier inwoners zijn (Fries Sociaal Planbureau, 2017). Bijkomend betekent de toename van het 
aandeel 75-plussers binnen de groep senioren dat we te maken hebben met een dubbele vergrijzing. 
Niet alleen het aandeel ouderen in de bevolking is toegenomen, maar ook de levensverwachting van 
ouderen. De gevolgen van deze dubbele vergrijzing uiten zich in enerzijds, een stijgende zorgvraag 
door de verwachte toename van aandoeningen en anderzijds wordt de verwachting geschept dat 
ouderen over het algemeen steeds langer gezond blijven (Fries Sociaal Planbureau, 2017).  

Ouderen vormen een groot aandeel van de bevolking maar tot op heden wordt er weinig invulling 
gegeven aan artikel 5a van de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) dat betrekking heeft op de 
ouderengezondheidszorg. GGD Fryslân is op zoek naar kansen en mogelijkheden met betrekking tot 
preventie en ouderen. Om deze reden zal er onderzoek worden gedaan naar een belangrijk 
gezondheidsthema binnen de Publieke Gezondheid voor de doelgroep ouderen, namelijk: 
maatschappelijke participatie.  

1.1 De aanleiding tot dit onderzoek 
Volgens het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (hierna te noemen NIVEL) 
verminderen kansen op én mogelijkheden tot maatschappelijke participatie naarmate mensen ouder 
worden (Boeije, Knapen & Scheffer, 2020). Met het verminderen van mogelijkheden voor 
participeren, verminderen de sociale contacten van mensen en wordt zo het netwerk kleiner. Deze 
ontwikkelingen hangen samen met eenzaamheid. Hierbij geldt dat ouderen die minder vaak 
participeren in de maatschappij, een hogere kans hebben op (sterke) gevoelens van eenzaamheid. 
Van alle Friezen van 65 jaar en ouder is 39% eenzaam. Onder de leeftijdscategorie 75 jaar en ouder is 
bijna de helft van de ouderen eenzaam, namelijk 48% (Gezondheidsmonitor Volwassenen en 
Ouderen 2020, GGD’en, CBS en RIVM, 2020). Deze eenzaamheid onder ouderen brengt weer ernstige 
gevolgen met zich mee zoals een verhoogd mogelijk risico op Alzheimer, een verhoogde kans op 
hartziekten en beroertes, depressie en suïcidale gevoelens en een hogere kans op overlijden 
(Volksgezondheidenzorg, 2018).  

Een mindere mate van participatie zorgt dus voor eenzaamheid wat weer kan leiden tot ernstige 
gezondheidsrisico’s. Dat maatschappelijke participatie een belangrijk onderwerp is in de Publieke 
Gezondheid bleek ook al eerder uit eerder onderzoek van Machteld Huber. Zij introduceerde in 2012 
het concept Positieve Gezondheid met maar liefst zes dimensies die belangrijk zijn voor je 
gezondheid, onder andere de dimensie ‘meedoen’ oftewel maatschappelijke participatie (Institute 
for Positive Health, 2020). Dit concept wordt steeds belangijker in de Publieke Gezondheidszorg. 
Verder heeft maatschappelijke participatie volgens het Loket gezond leven een positieve invloed op 
gezondheid (z.d.). Andersom beïnvloedt gezondheid maatschappelijke participatie, mensen die 
kampen met gezondheidsproblemen participeren over het algemeen minder vaak dan mensen 
zonder gezondheidsproblemen (volksgezondheidenzorg.info, z.d.).  
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Bovendien, maatschappelijke participatie is niet alleen goed voor de gezondheid van ouderen, maar 
ook voor de maatschappij. Ouderen die maatschappelijk participeren leveren een onmisbare bijdrage 
aan de maatschappij door bijvoorbeeld het leveren van mantelzorg, vrijwilligerswerk en het 
oppassen op kleinkinderen. De keuzes die ouderen maken beïnvloeden op verschillende manieren de 
mogelijkheden van mensen in andere levensfasen (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, 
2020).   

1.2 De opdracht: onderzoek naar de maatschappelijke participatie van ouderen 
Maatschappelijke participatie heeft dus een belangrijke invloed op de gezondheid van ouderen en op 
de samenleving, maar wat houdt dit containerbegrip in? Om een goed advies te kunnen geven over 
dit onderwerp aan de publieke gezondheid is het van belang om bij de Friese ouderen na te gaan wat 
maatschappelijke participatie voor hen betekent. Wat verstaan de Friese ouderen onder 
maatschappelijke participatie en sluit dit aan op de kijk van gemeenten? En wat kunnen deze 
kijkwijzen betekenen voor de publieke gezondheidszorg?  

Tijdens het onderzoek is door middel van inhoudsanalyse achterhaald welke rol maatschappelijke 
participatie (van ouderen) speelt in gemeentelijk beleid. Belangrijker nog is dat er interviews zijn 
gehouden met de ouderen zelf. Tijdens het onderzoek staat de beleving van ouderen rond dit 
onderwerp centraal. Er is gevraagd naar wat ouderen belangrijk vinden, wat ze nodig hebben en 
waar zij aan denken bij maatschappelijke participatie. Ook is er aandacht besteed aan de diversiteit 
binnen de doelgroep ouderen. Denk hierbij aan kwetsbare ouderen, vitale ouderen, verschillen in 
woonsituatie etc. Dit met de gedachte in het achterhoofd dat ouderen geen homogene groep zijn en 
er aandacht moet zijn voor de kwetsbare groepen ouderen (Raad van Ouderen, 2019).  

1.3  Probleemstelling en doelstelling 
De probleemstelling die in dit onderzoek centraal staat luidt: “Onbekend is hoe de Friese ouderen en 
gemeenten kijken naar het onderwerp maatschappelijke participatie van ouderen en wat dit kan 
betekenen voor de Publieke Gezondheid.” 

Door het interne en het externe doel van het onderzoek te combineren kan de volgende doelstelling 
worden geformuleerd: “Door middel van kwalitatief en kwantitatief onderzoek de kijkwijzen van 
de Friese ouderen en gemeenten op het onderwerp maatschappelijke participatie van ouderen in 
kaart brengen, om zo tot een advies te komen (wat deze kijkwijzen kunnen betekenen) voor het te 
voeren ouderengezondheidsbeleid.” 

1.4 Onderzoekvragen 
Uiteindelijk zal er door middel van de opgedane kennis een advies worden gevormd voor de publieke 
gezondheidszorg en zal er antwoord worden gegeven op de hoofdvraag van dit onderzoek: “Hoe 
kijken de Friese ouderen en gemeenten naar het onderwerp maatschappelijke participatie van 
ouderen en wat kan dit betekenen voor de Publieke Gezondheid?” 

De onderzoekvraag is op te delen in de volgende deelvragen:  

1. Hoe wordt maatschappelijke participatie van ouderen gedefinieerd door ouderen in 
Friesland?  

2. Welke factoren belemmeren of bevorderen maatschappelijke participatie van ouderen in 
Friesland? 

3. Hoe wordt maatschappelijke participatie van ouderen gedefinieerd door de Friese 
gemeenten?  
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4. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de definitie die ouderen geven aan 
maatschappelijke participatie van ouderen en de definitie die gemeenten geven?  

1.5 GGD Fryslân als opdrachtgever 
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van GGD Fryslân. GGD Fryslân is onderdeel van 
Veiligheidsregio Fryslân op bestuurlijk niveau. Veiligheidsregio Fryslân is een gemeenschappelijke 
regeling van alle Friese gemeenten en draagt de taak tot de wettelijke uitvoering op het gebied van 
veiligheid en gezondheid. GGD Fryslân is de gezondheidsdienst van de Friese gemeenten en werkt 
aan het bevorderen van de gezondheid en voorkomen van gezondheidsproblemen bij de Friese 
burger (GGD Fryslân, z.d.). Sinds dit jaar is de GGD actief bezig met het beleidsvormend traject 
ouderen. Om tot een gedragen advies te komen over wat GGD Fryslân voor de Friese ouderen kan 
betekenen is het van belang om zoveel mogelijk informatie over gezondheid en ouderen in te 
winnen. Dit onderzoek over het gezondheidsthema maatschappelijke participatie van ouderen dient 
als een nieuwe bron van informatie over dit thema en de samenhang met andere 
gezondheidsthema’s en preventie.  

1.6 Leeswijzer 
Dit onderzoeksrapport bestaat als eerste uit het theoretisch kader waarin eerste verwachtingen over 
de uitkomsten van het onderzoek worden geformuleerd op basis van relevante modellen en 
theorieën. Vervolgens zijn de methoden van onderzoek beschreven in hoofdstuk drie. Het vierde 
onderdeel uit dit rapport beschrijft de dataverzameling en analyse. Hierop volgend zijn de conclusies 
en aanbevelingen over de onderzoeksvragen geformuleerd in het vijfde hoofdstuk. Afsluitend is een 
reflectie op het onderzoek te vinden in het laatste hoofdstuk.   
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2. Theoretisch kader  
2.1 Begripsafbakening 

In deze paragraaf wordt  uitgelegd wat  onder de begrippen uit de onderzoeksvraag en deelvragen 
wordt verstaan. Deze begripsafbakening is nodig omdat op deze manier de betekenis van de 
begrippen vaststaat en deze helder zijn tijdens de rest van het onderzoek (Verhoeven, 2018, p. 87). 
Allereerst worden de belangrijkste begrippen uit de onderzoeksvraag afgebakend. Vervolgens zullen 
de begrippen uit de deelvragen worden toegelicht, opgevolgd door de begrippen die in de inleiding al 
aan bod kwamen.  

Maatschappelijke participatie  
Het doel van het onderzoek is de definitie van maatschappelijke participatie van ouderen in kaart 
brengen door de kijk van de Friese ouderen en gemeenten. Omdat het belangrijk is voor de 
vragenlijsten om een indicatie te hebben wat voor definitie nu wordt gegeven aan maatschappelijke 
participatie, zal het begrip worden afgebakend. Voor het afbakenen van het begrip maatschappelijk 
participatie zal de brede definitie als gegeven door het Loket gezond leven worden gehanteerd: 
“actief meedoen in de samenleving” (Loket gezond leven, z.d.). Om maatschappelijke participatie 
verder te specificeren zal het begrip ‘meedoen’ worden aangevuld met de bijbehorende aspecten uit 
het spinnenwegdiagram van het concept Positieve Gezondheid. Zoals te zien in figuur 1 zijn de 
bijbehorende aspecten van het begrip ‘meedoen’: sociale contacten, serieus genomen worden, 
samen leuke dingen doen, steun van anderen, erbij horen, zinvolle dingen doen en interesse in de 
maatschappij (Institute for Positive Health, 2018). In dit onderzoek kan er gesproken worden over 
zowel maatschappelijke participatie als meedoen, waarbij de bovenstaande definitie met bijpassende 
aspecten worden gehanteerd.  

Publieke gezondheidszorg 
Als aanvulling op de uitkomsten van het onderzoek naar de definitie van maatschappelijke 
participatie zal een advies worden geformuleerd over wat deze uitkomsten kunnen betekenen voor 
de publieke gezondheidszorg. Het is daarom van belang om te verduidelijken wat er onder dit begrip 
kan worden verstaan. Voor deze begripsbepaling zal de definitie uit de Wet publieke gezondheid 
worden gebruikt: “de gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de 
bevolking of specifieke groepen daaruit, waaronder begrepen het voorkómen en het vroegtijdig 
opsporen van ziekten” (Overheid.nl, 2021). In eerste instantie zijn gemeenten verantwoordelijk voor 
de publieke gezondheid van haar inwoners, maar deze taak wordt grotendeels neergelegd bij de GGD 
(GGD GHOR Nederland, z.d.).  

Kwetsbare ouderen 
Omdat er in het onderzoek aandacht zal zijn voor het verschil tussen verschillende groepen ouderen, 
is het van belang om deze groepen te definiëren, te beginnen bij de groep kwetsbare ouderen. Dit 
zijn ouderen waarbij het niet lukt om eigen regie te voeren over hun leven en daarmee die 
zelfstandigheid te behouden. Deze kwetsbaarheid komt vaker voor bij laag opgeleide ouderen, 
ouderen met complexe gezondheidsproblemen, oudere migranten, mantelzorgers op leeftijd en 
LHBT-ouderen (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, z.d.). Deze kwetsbaarheid kan zich 
uiten op verschillende manieren en daarom onderscheidt het RIVM vier gebieden waarop ouderen 
kwetsbaar kunnen zijn: fysieke, cognitieve, sociale en psychische kwetsbaarheid.  

Vitale ouderen 
De andere groep waar speciale aandacht voor zal zijn is voor de groep vitale ouderen. Voor deze 
definitie kan wederom de definitie van het RIVM worden gehanteerd, maar deze keer wordt de 



 

 10 

definitie omgedraaid. Dit maakt dat vitale ouderen, ouderen zijn die prima in staat zijn om eigen 
regie te voeren over hun leven en daarmee die zelfstandigheid te behouden (RIVM, z.d.).  

2.2 Modellen en verwachtingen 
Nu de begrippen uit de onderzoeksvraag, deelvragen en probleembeschrijving zijn afgebakend, 
zullen de eerste verwachtingen van de uitkomsten van het onderzoek worden geformuleerd aan de 
hand van relevante theorieën en modellen.  

Spinnenwebdiagram Positieve Gezondheid 
In onderstaand figuur is het spinnenwebdiagram te zien van het concept Positieve Gezondheid. Bij 
Positieve Gezondheid gaat het om een bredere kijk op gezondheid. Dit gedachtegoed legt het accent 
niet op ziekte, maar op mensen zelf, hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt (Institute 
for Positive Health, z.d.). Het spinnenwebdiagram is opgebouwd uit zes dimensies, waaronder de 
dimensie ‘meedoen’ wat mede als definitie wordt gegeven voor het begrip maatschappelijke 
participatie.  

 Figuur 1: Zes dimensies van gezondheid (bron: Institute for Positive Health) 

Machteld Huber legde het concept Positieve Gezondheid voor aan 140 verschillende respondenten, 
waarbij gevraagd werd waar zij naar kijken om te bepalen of iemand gezond is. Dit leverde 566 
gezondheidsindicatoren op die terug zijn gebracht tot de kern: de zes dimensies van gezondheid 
(Institute for Positive Health, 2020). Omdat voor dit onderzoek dezelfde methode zal worden 
gebruikt, respondenten zullen worden ondervraagd waar zij naar kijken om te bepalen of ouderen 
maatschappelijk participeren, is de verwachting dat er soortgelijke indicatoren uitrollen als de 
aspecten van de dimensie meedoen. In dit onderzoek is het spinnenwebdiagram van Institute for 
Positive Health van belang omdat het ten eerste mede fungeert als afbakening van het begrip 
maatschappelijke participatie en ten tweede de mogelijke uitkomsten van onderzoek weergeeft.  
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Verschil in maatschappelijke participatie vitale en kwetsbare ouderen 
Uit eerder onderzoek naar maatschappelijke participatie bij ouderen is gebleken dat de 
maatschappelijke participatie bij lager opgeleide ouderen en ouderen met chronische ziekten minder 
is (Hoeymans, 2009). Lager opgeleide ouderen en ouderen met chronische ziekten kunnen worden 
geschaard onder de ‘kwetsbare ouderen’. Ook blijkt uit een onderzoeksrapport van het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (hierna te noemen RIVM) dat naarmate het opleidings- of 
inkomensniveau hoger is, ouderen vaker participeren. Uit dit rapport blijkt dat laagopgeleide 
ouderen significant minder participeren dan hoogopgeleide ouderen. Zo geeft 12% van de 
laagopgeleide ouderen aan regelmatig een cultureel uitstapje te maken tegenover 53% van de 
hoogopgeleide ouderen (Hoeymans et al., 2005). Ook ouderen die een ziekte hebben zijn minder 
maatschappelijk actief. Uit een ander onderzoek van de stichting Bevordering Maatschappelijke 
participatie blijkt dat oudere vluchtelingen, oftewel oudere migranten, een relatief groot risico lopen 
om in een sociaal isolement terecht te komen (van den Bouwhuijsen, Koning, Kosec & Wassie, 2008). 
Ook ouderen met een migratieachtergrond behoren tot de groep kwetsbare ouderen.  

De eerdere onderzoeken tonen aan dat er een samenhang bestaat tussen kwetsbare ouderen en een 
mindere mate van maatschappelijke participatie. De factoren voor mindere mate van 
maatschappelijke participatie die naar voren kwamen tijdens de onderzoeken, zijn vereenvoudigd 
weergegeven in figuur 2.  

 

Figuur 2: Conceptueel model maatschappelijke participatie 

In figuur 2 zijn verwachtingen te zien over de effecten van verschillende vormen van kwetsbaarheid 
op de mate van maatschappelijke participatie. Zowel laag opgeleid zijn, een migratieachtergrond 
hebben en chronische ziekten komen voor bij kwetsbare ouderen. De verwachtingen zijn dat een 
laag opleidingsniveau, het hebben van een migratieachtergrond en het hebben van chronische 
ziekten een negatief effect hebben op de mate van maatschappelijke participatie. Omdat deze 
factoren vaak voorkomen bij kwetsbare ouderen is de verwachting dat deze groep in mindere mate 
maatschappelijk participeren. Andersom wordt zo de verwachting gewekt dat vitale ouderen, waar 
deze risicofactoren niet vaak voorkomen, meer maatschappelijk participeren.  

Nu alle theorieën en begrippen zijn afgebakend wordt er in het volgende hoofdstuk ingegaan op de 
onderzoeksopzet.  
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3. Methode van onderzoek  
In dit stuk zal de methode van onderzoek uiteen worden gezet. Per onderzoeksmethode zal het type 
onderzoek, de dataverzamelingsmethode, onderzoekseenheden, populatie en selectiemethode en 
analyseprocedure worden beschreven. In onderstaande methode matrix (tabel 1) is weergegeven 
welke onderzoeksmethoden zijn gebruikt om iedere deelvraag te beantwoorden. De gekozen 
methoden van onderzoek zijn gebruikt met als uiteindelijke doel om antwoord te geven op de 
hoofdvraag: “Hoe kijken de Friese ouderen en gemeenten naar het onderwerp maatschappelijke 
participatie van ouderen en wat kan dit betekenen voor de Publieke Gezondheid?”  

 

Deelvraag Onderzoeksmethode 
Deelvraag 1: Hoe wordt maatschappelijke 
participatie van ouderen gedefinieerd door 
ouderen in Friesland?  
 

Half-gestructureerde interviews & enquête   

Deelvraag 2: Welke factoren belemmeren of 
bevorderen maatschappelijke participatie van 
ouderen in Friesland? 
 

Half-gestructureerde interviews 

Deelvraag 3: Hoe wordt maatschappelijke 
participatie van ouderen gedefinieerd door de 
Friese gemeenten?  
 

Inhoudsanalyse 

Deelvraag 4: Wat zijn de overeenkomsten en 
verschillen tussen de definitie die ouderen geven 
aan maatschappelijke participatie van ouderen en 
de definitie die gemeenten geven?  
 

Half-gestructureerde interviews, enquête & 
inhoudsanalyse  

Tabel 1: Methode matrix onderzoeksvragen 

In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van de Mixed Method-Methode waarbij kwalitatief onderzoek 
met kwantitatief onderzoek wordt gecombineerd (Verhoeven, 2018, p. 163). Dit met als reden om 
een zo compleet mogelijk antwoord te krijgen op de hoofdvraag en te kijken wat ouderen het meest 
belangrijk vinden op het gebied van maatschappelijke participatie. De data over maatschappelijke 
participatie is verzameld met behulp van zowel deskresearch als fieldresearch.  

3.1 Interviews  
De hoofdmoot van het onderzoek vormt een kwalitatieve onderzoeksopzet. ‘Bij kwalitatieve 
dataverzamelingsmethoden staat de beleving van de onderzochte persoon centraal’ (Verhoeven, 
2018, p. 139). In dit onderzoek is dit ook het geval. De beleving van de Friese senioren staan centraal 
tijdens het afnemen van de interviews. Om te achterhalen hoe Friese senioren tegen het onderwerp 
maatschappelijk participatie aankijken is er gebruik gemaakt van fieldresearch. Er is gebruik gemaakt 
van fieldresearch door het afnemen van interviews met Friese senioren.   

Omdat het niet mogelijk was om alle ouderen in Friesland te ondervragen, is er gebruik gemaakt van 
een selecte steekproef. De meest aansluitende steekproefmethode is de sneeuwbalmethode. Bij 
deze methode wordt er gebruik gemaakt van netwerken van collega’s, een patiëntenkring, familie- 
en kennissenkring, enzovoort (Verhoeven, 2018, p. 191). Deze methode kan gebruikt worden als de 
respondenten aan bepaalde kenmerken moeten voldoen. In dit onderzoek zijn dat in ieder geval een 
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leeftijd van 60 jaar of ouder en wonend in de provincie Friesland. De interviews zijn afgenomen met 
vijftien Friese senioren. Behalve dat alle respondenten behoren tot de doelgroep senioren, 
verschillen de respondenten in sociaaleconomische status, vitaliteit of kwetsbaarheid, geslacht, 
samenwonend of alleenwonend en leeftijdscategorie. Omdat de respondenten verschillen in deze 
kenmerken is er sprake van een heterogene onderzoekspopulatie.  

De interviews zijn afgenomen in de vorm van half-gestructureerde interviews. Deze vorm bevindt 
zich tussen het diepte-interview en gestructureerde interview in. Er is hier geen sprake van een 
diepte-interview met alleen een topiclijst, maar een vragenlijst met zowel gesloten als open vragen 
(Verhoeven, 2018, p. 147). Het opgestelde interviewprotocol is te vinden in BIJLAGE l. Dit heeft 
ervoor gezorgd dat de mogelijkheid bestond om van de vragenlijst af te wijken tijdens de interviews. 
Het doel hiervan is om voor meer en gedetailleerdere informatie te zorgen. Tijdens de interviews is 
er gevraagd naar achtergrondinformatie van de respondenten, naar indicatoren die maatschappelijke 
participatie van senioren kunnen definiëren, naar eventuele belemmerende en bevorderende 
factoren die een rol spelen in de mate van maatschappelijke participatie, naar het belang van 
meedoen en naar eventuele behoeften naar stimulatie en activiteiten in gemeentelijk beleid.  

Voor het analyseren van de kwalitatieve gegevens uit de tekstfragmenten van interviews is er 
gebruik gemaakt van een thematische analyse. Hiervoor is het stappenplan gebruikt van Nel 
Verhoeven (2018). Dit betekent dat de interviewverslagen allereerst zijn verkend, vervolgens zijn 
gecodeerd, gethematiseerd, gereviseerd en verfijnd, vastgesteld en gestructureerd en uiteindelijk 
zijn gepresenteerd.  

3.2 Enquête 
Als vervolg op het kwalitatieve onderzoek naar de kijkwijzen van ouderen op het onderwerp 
maatschappelijke participatie is er gebruik gemaakt van een kwantitatieve 
dataverzamelingsmethode, waarbij er numerieke gegevens zullen worden verzameld over 
maatschappelijke participatie van ouderen. De aspecten van meedoen die uit de interviews zijn 
voortgekomen zijn verwerkt in een surveyonderzoek. Deze methode kan worden gebruikt om 
numerieke gegevens te verzamelen over meningen, houdingen en kennis bij grote groepen personen 
(Verhoeven, 2018, p. 118). De indicatoren voor maatschappelijke participatie die zijn voortgekomen 
uit de gehouden interviews met ouderen zijn getoetst bij senioren op mate van waardering. 
Respondenten van de vragenlijst konden aangeven hoe belangrijk zij iedere indicator vinden voor 
maatschappelijke participatie. Tijdens de enquête zijn twee vragen gesteld, namelijk: 

1. Wat vindt u het meest belangrijk om uit maatschappelijke participatie te halen?  
2. Wat heeft u nodig om maatschappelijk actief te zijn? 

Bij de eerste vraag hebben de respondenten de mogelijkheid gekregen om tien keuzemogelijkheden 
te rangschikken van minst belangrijk (schaal 10) naar meest belangrijk (schaal 1). Bij de tweede vraag 
hebben de respondenten de mogelijkheid gekregen om zes keuzemogelijkheden te rangschikken van 
minst nodig (schaal 6) naar meest nodig (schaal 1).  

Voor het werven van respondenten voor de enquête is er gebruik gemaakt van de 
steekproefmethode zelfselectie omdat de respondenten aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen 
en respondenten zichzelf kunnen aanmelden voor het onderzoek. De criteria voor de respondenten 
zijn: een leeftijd van 60 jaar of ouder en wonend in Friesland. De enquête is ingevuld door tien 
respondenten.   



 

 14 

3.3 Inhoudsanalyse 
Om te bestuderen hoe gemeenten tegen het onderwerp maatschappelijke participatie van ouderen 
aankijken is er gebruik gemaakt van kwalitatief bureauonderzoek. Bij deze vorm van onderzoek ga je 
niet echt ‘het veld in’, maar blijf je soms letterlijk achter je bureau zitten (Verhoeven, 2018, p. 150).  
De toegepaste vorm van kwalitatief bureauonderzoek betreft inhoudsanalyse. Bij deze vorm van 
kwalitatieve dataverzameling wordt geschreven tekst verzameld rondom een bepaald onderwerp 
(Verhoeven, 2018, p. 154). Al lezend worden de teksten geanalyseerd aan de hand van je 
probleemstelling en probeer je verbanden te leggen tussen tekstdelen en woorden. In dit geval zijn 
beleidsteksten van gemeenten geanalyseerd op het thema maatschappelijke participatie van 
ouderen. 

In totaal zijn er 20 beleidsdocumenten geanalyseerd van de achttien Friese gemeenten. Hierbij gaat 
het om beleidsdocumenten die zijn geanalyseerd die gaan over onderwerpen als Wet 
maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet en Inclusie Agenda. De meest recente versies van 
deze documenten zijn gebruikt voor de analyse. Deze beleidsthema’s zijn gekozen op basis van 
advies van gemeenteambtenaren. Zij geven aan dat beleid over maatschappelijke participatie 
geïntegreerd is in de genoemde beleidsdocumenten. Niet iedere gemeente heeft voor ieder beleid 
een (apart) document en nog niet iedere gemeente heeft een Inclusie agenda. Ook komt het vaak 
voor dat gemeenten één beleidsdocument hebben voor het gehele sociale domein. Het aantal 
geanalyseerde documenten verschillen dus per gemeente, wat betekent dat bij de ene gemeente 
drie documenten zijn geanalyseerd en bij de andere gemeenten geen documenten zijn geanalyseerd. 
Voor de inhoudsanalyse is een lijst met zoekwoorden opgesteld naar aanleiding van de gehouden 
interviews. Deze lijst is te vinden in het volgende hoofdstuk. Op basis van deze zoekwoorden is 
informatie verzamelt over beleid gericht op maatschappelijke participatie. In de matrix (BIJLAGE V) is 
een overzicht te vinden van geanalyseerde documenten per gemeente.  

3.4 Reflectie op gebruikte onderzoeksmethoden 
In zijn algemeenheid zijn de gebruikte onderzoeksmethoden betrouwbaar te noemen. Dit heeft als 
eerste reden dat interviews zijn afgenomen bij de doelgroep waarover uitspraak wordt gedaan zelf. 
De interviews zijn namelijk afgenomen bij vijftien Friese senioren. In deze interviews stond de 
belevenis en mening van de doelgroep zelf centraal. Omdat het hier gaat om een heterogene 
onderzoekspopulatie wordt er geadviseerd om acht tot twintig interviews af te nemen of zoveel 
interviews af te nemen tot er saturatie optreedt. Saturatie ontstaat als de antwoorden op de 
interviewvragen geen nieuwe informatie opleveren (Benders, L., 2020). Omdat het aantal van vijftien 
afgenomen interviews valt binnen deze reikwijdte is het mogelijk om op basis van de gehouden 
interviews conclusies te trekken. Verder laten verschillende studies zien dat er gemiddeld negen tot 
zeventien interviews worden afgenomen totdat er saturatie optreedt (Hennik, M. & Kaiser, B.N., 
2021). Er mag dus vanuit worden gegaan dat er genoeg interviews zijn afgenomen zonder dat er 
informatie ontbreekt.  

Verder zijn alle beleidsnota’s en/of beleidsnotities van alle gemeenten geanalyseerd op het gebied 
van Wmo, Participatiewet en Inclusie Agenda die online zijn te vinden. Om deze documenten te 
vinden is er contact opgenomen met gemeenten, gebruik gemaakt van google, google scholar en is er 
gezocht in de IBabs systemen van gemeenten.  

De verwachting was dat er meer respons zou zijn op de enquête. De bedoeling was om meer 
respondenten te werven voor de enquête dan voor de interviews. De lage respons op de enquête 
kan worden verklaard door het digitaal moeten invullen van de vragenlijst. Kenbaar is gemaakt als 
opmerking op de enquête dat het invullen van de rangschikvragen als lastig wordt ervaren.   
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4. Dataverzameling en analyse 
4.1 Dataverzameling interviews 

Tijdens het afnemen van de interviews zijn gegevens verzameld rondom het thema 
meedoen/maatschappelijke participatie van senioren in Friesland. Uit de verzamelde data zijn een 
aantal thema’s naar voren gekomen die inhoudelijk zullen worden geanalyseerd. Het gaat hier om de 
thema’s: de mate van maatschappelijke participatie, belemmerende factoren voor maatschappelijke 
participatie, bevorderende factoren voor maatschappelijke participatie, effecten van 
maatschappelijke participatie, behoeften naar gemeenten en het belang van maatschappelijke 
participatie.  

Achtergrond informatie respondenten 
In totaal zijn er vijf mannen en tien vrouwen geïnterviewd. Verder zijn er vier 60-plussers 
geïnterviewd, vijf 70-plussers en zes 80-plussers. De sociaaleconomische status en vitaliteit of 
kwetsbaarheid hangen samen, wat maakt dat drie respondenten een gemiddelde 
sociaaleconomische status hebben, negen respondenten een hoge sociaaleconomische status 
hebben en drie respondenten een lage sociaaleconomische status hebben. Dit betekent dat er in 
totaal drie kwetsbare senioren zijn geïnterviewd en negen vitale senioren. Als laatste zijn twaalf 
respondenten samenwonend en drie respondenten alleenwonend. 

4.2 Kwalitatieve analyse interviews per thema 
De mate van maatschappelijke participatie 
Het eerste thema waaraan specifieke aandacht is besteed tijdens de interviews is de mate van 
maatschappelijke participatie van senioren. Uit de interviews blijkt in ieder geval dat alle vijftien 
respondenten actief bezig zijn met het behouden van sociale contacten. Zo geven respondenten 3, 5 
en 13 aan dat het behouden van sociale contacten belangrijk is voor het voorkomen van 
vereenzaming. Respondent 5 geeft aan: “Sociale contacten hebben blijft belangrijk, anders 
vereenzaam je.” Opvallend is dat veel respondenten activiteiten ondernemen waarbij je mensen kunt 
ontmoeten. Activiteiten waarbij onder andere het ontmoeten van mensen centraal staat die worden 
genoemd zijn zoal: ouderengymnastiek, het bijwonen van een leesclub en het bijwonen van een 
bridgeclub. Ook noemen de respondenten vaak individuele activiteiten of activiteiten die zij 
ondernemen met hun partner die zij associëren met maatschappelijke participatie. Deze activiteiten 
zijn veelal gericht op het prikkelen van de hersenen zoals lezen en het nieuws bijhouden en/of 
fysieke activiteiten zoals wandelen, fietsen en tuinieren. Ook zijn er veel senioren die 
vrijwilligerswerk doen en oppassen op kleinkinderen. De resultaten uit de interviews geven de indruk 
dat de respondenten in een grote mate maatschappelijk actief zijn. Bij activiteiten die respondenten 
noemen in groepsverband gaat het vaak om wekelijkse activiteiten, terwijl individuele activiteiten of 
activiteiten met partner vaak dagelijks van aard zijn. Alle respondenten geven aan tevreden te zijn 
met de hoeveelheid activiteiten die zij ondernemen. Wel is er een kentering te zien in de mate van 
maatschappelijke participatie bij de 80-plussers. Dit heeft meerdere redenen. Zo geven 
respondenten aan dat ze in hun leven al veel gedaan hebben en dat ze nu willen genieten van hun 
oude dag zonder wekelijkse verplichtingen. Ook het niet meer alles kunnen wordt als reden 
genoemd: “Alleen heb ik soms heimwee naar de activiteiten die ik vroeger kon verrichten.” 

Bevorderende factoren voor maatschappelijke participatie 
Respondenten geeft een aantal factoren aan die bevorderend zijn voor maatschappelijke 
participatie. De meest genoemde factor, maar liefst negen van de vijftien respondenten noemen 
deze, is de factor gezondheid. Respondenten geven aan dat het hierbij zowel om fysieke als 
geestelijke gezondheid gaat. Vooral lichamelijk fit zijn en mobiel blijven vinden de respondenten 
belangrijk zodat zij nog kunnen wandelen, fietsen en autorijden. Het blijft belangrijk om jezelf te 
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kunnen verplaatsen zodat je dingen kunt ondernemen. Zo stelt respondent 11: “Gezondheid is een 
belangrijke voorwaarde om dingen te kunnen doen.” Ook stellen drie respondenten het hebben van 
een partner als bevorderende factor. Zij worden door hun partner gestimuleerd om dingen te blijven 
ondernemen. Een andere belangrijk factor is de woonsituatie van respondenten. Deze factor 
bevordert het behouden van sociale contacten, de zelfredzaamheid en het uitoefenen van 
activiteiten. Andere factoren die maatschappelijke participatie bevorderen zijn: digitale 
vaardigheden, het hebben van een huisdier, intrinsieke motivatie, mobiliteit, sociale steun en 
zingeving.  

Belemmerende factoren voor maatschappelijke participatie 
De respondenten ervaren minder belemmerende factoren dan bevorderende factoren voor 
maatschappelijke participatie. Sterker nog, tien van de vijftien respondenten ervaart helemaal geen 
belemmerende factoren voor het maatschappelijk actief zijn. Enkele belemmerende factoren die zijn 
genoemd tijdens de interviews zijn: fysieke gesteldheid, mobiliteit, financiën, het niet beheersen van 
de Friese taal, het hebben van te veel activiteiten en de coronacrisis. Dit laatste is niet door alle 
respondenten genoemd als belemmerende factor, maar veel activiteiten die de respondenten 
gewoonlijk ondernemen gaan niet door vanwege de coronacrisis. Op de tweede plek staat de fysieke 
gesteldheid als meest belemmerende factor. Twee respondenten geven aan dat lichamelijke 
achteruitgang ervoor zorgt dat het lastiger wordt om activiteiten te ondernemen.  

Effecten van maatschappelijke participatie  
Verder is er gevraagd naar de effecten van maatschappelijke participatie van senioren. Tien van de 
vijftien respondenten geeft aan geen negatieve effecten te ervaren door maatschappelijk actief te 
zijn. Een negatief effect waar senioren soms mee te maken krijgen is het gevoel dat zijn verkeerd 
hebben gehandeld, waardoor onenigheid of ruzie kan ontstaan. Positieve effecten van 
maatschappelijke participatie zijn er echter in overvloed. Positieve effecten zijn bijvoorbeeld: het 
opbouwen van nieuwe contacten, vrolijkheid en plezier, jezelf ontwikkelen, vitaal blijven en vooral 
zingeving. Senioren vinden het belangrijk om zinvolle dingen te kunnen doen, iets voor een ander te 
kunnen betekenen, zich gewaardeerd te voelen en om ergens bij te horen. De eerste drie belangen 
gaan over expliciete zingeving, het geeft senioren het gevoel dat zij nog kunnen bijdragen aan de 
maatschappij (Beter Oud, z.d.).  

Behoeften van senioren naar gemeenten 
Dertien van de vijftien respondenten geven aan dat het belangrijk is dat gemeenten senioren 
stimuleren om maatschappelijk actief te zijn. Wel geven de respondenten duidelijk aan dat deze 
stimulans niet voor iedere senior opgaat. Er zullen senioren zijn die deze stimulans nodig hebben 
maar vier respondenten geven hierbij aan dat zij deze stimulans niet nodig hebben. De gedachte van 
de Raad van Ouderen dat dé oudere niet bestaat kwam hier duidelijk naar voren (ZonMw, 2019). De 
respondenten geven aan dat intrinsieke motivatie van senioren erg belangrijk is: “Ik denk dat dat ook 
een verantwoordelijkheid is van de mensen zelf, wat wil je doen in de maatschappij? Ik vind dat de 
gemeente ook niet al te betuttelend moet zijn over wat mensen wel of niet moeten doen.” Volgens de 
respondent is het belangrijk dat senioren de waarde van meedoen zelf inzien en zelfredzaam zijn.  

Belang van maatschappelijke participatie 
Het laatste thema dat wordt belicht is het belang van maatschappelijke participatie. Dertien van de 
vijftien respondenten geven aan dat zij meedoen in de samenleving belangrijk vinden. Wederom is 
de belangrijkste reden hiervoor het behouden van sociale contacten. Wel geven respondenten aan 
het in mindere mate belangrijk te vinden dan dat zij vroeger deden. Respondent 5 geeft aan: “Voor 
mij is dat nu minder belangrijk dan eerder. Ik kan niet zeggen dat het onbelangrijk is want je kunt je 
niet afsluiten, maar ik vind het minder belangrijk dan een aantal jaren geleden.” Opvallend is dat 
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deze gedachte vooral voorkomt bij senioren van 80 jaar of ouder. Hierdoor wordt de verwachting 
gewekt dat naarmate senioren ouder worden zij maatschappelijke participatie in een mindere mate 
belangrijk gaan vinden. Ook wordt er tijdens de interviews aangegeven dat zij meedoen nog wel 
belangrijk vinden, maar dan op een andere manier dan vroeger. Waar respondenten onder de 80 jaar 
nog wat willen betekenen voor anderen en vooral zinvol bezig willen zijn, vinden respondenten van 
80-plus het behouden van sociale contacten het meest belangrijk.  

4.3 Conclusie interviews 
Uit de verzamelde data blijkt dat voor senioren in Friesland maatschappelijke participatie belangrijk 
is. Veel respondenten zijn actief bezig met meedoen zowel individueel als in groepsverband. De 
belangrijkste reden voor de respondenten om mee te doen is het hebben van sociale contacten. Niet 
vereenzamen en ergens bij horen is belangrijk in deze levensfase. Een belangrijke voorwaarde om 
alles nog te kunnen doen is zowel mentaal als fysiek gezond zijn en blijven. Hierbij gaat het om nog 
kunnen bewegen zoals wandelen en fietsen maar ook jezelf kunnen verplaatsen door middel van 
bijvoorbeeld autorijden. Senioren vinden het ook uitermate belangrijk om een goed geheugen te 
behouden. Vanwege de positieve effecten van meedoen geven respondenten aan dat het belangrijk 
is dat gemeenten dit voor senioren stimuleren. Wel moeten thema’s als zelfredzaamheid, niet 
betuttelen en diversiteit onder senioren in gedachten worden gehouden. Opvallend is dat de mate 
van en interesse in meedoen boven de 80 jaar verandert en/of afneemt. Er zijn geen opmerkelijke 
verschillen tussen vitale senioren en kwetsbare senioren op te merken. Kwetsbare senioren noemen 
echter wel vaker belemmerende factoren voor meedoen, zoals niet voldoende financiën en beperkte 
mobiliteit.  

4.4 Dataverzameling beleidsstukken  
Met behulp van de verzamelde data uit interviews is er een lijst van 30 zoekwoorden opgesteld. Deze 
zoekwoorden zijn gebruikt voor het verzamelen van geschreven tekst en informatie rond het thema 
meedoen, met als specifieke doelgroep: senioren.  

Geen doelgroepenbeleid   
Opvallend is dat ouderen of senioren niet specifiek genoemd worden als doelgroep in beleid. Dit 
komt omdat gemeenten geen doelgroepenbeleid voeren maar juist streven naar inclusief beleid, 
waar niemand wordt uitgesloten. Iedere inwoner moet gelijkwaardig mee kunnen doen ongeacht 
bijvoorbeeld de leeftijd van de inwoner (Movisie, 2020). Deze beleidsopvatting sluit aan op de wens 
van ouderen om gelijkwaardig behandeld te worden. Ook vinden zij het belangrijk dat interventies 
gericht zijn op alle leeftijden zodat zij mensen ontmoeten uit verschillende generaties. Aan de andere 
kant hebben senioren in sommige gevallen meer aandacht nodig of ondersteuning op het gebied van 
meedoen. Dit omdat zij niet meer in het werkende leven zitten en meedoen dus niet meer vanzelf 
gaat.  

Kijk van gemeenten op het thema meedoen 
Gemeente Achtkarspelen heeft in haar beleidsnotitie een mooie afbakening van maatschappelijke 
participatie gegeven: “Alle inwoners, dus ook mensen met een uitkering, indicatie of grote afstand tot 
de arbeidsmarkt dragen bij aan de sociale basis in onze dorpen door maatschappelijk actief te zijn of 
deel te nemen aan de aanwezige collectieve voorzieningen.” (gemeente Achtkarspelen, z.d.). Niet 
alleen maatschappelijk actief zijn wordt gezien als maatschappelijk participatie maar ook deelname 
aan collectieve voorzieningen wordt hieronder geschaard. Deze afbakening past bij de doelgroep 
senioren. Sommige senioren zijn namelijk niet meer maatschappelijk actief op het gebied van 
bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of mantelzorg maar maken nog wel zelf gebruik van voorzieningen. 
Verder wordt werk, vrijwilligerswerk en het doen van een opleiding gezien als een vorm van 
maatschappelijke participatie. In de gemeentelijke beleidsstukken wordt stimuleren van 
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maatschappelijke participatie vaak gericht op de werkende generatie en op het verrichten van 
betaalde arbeid. Dit sluit niet aan op de oudere doelgroep. Gemeenten zouden een bredere definitie 
moeten hanteren van maatschappelijke participatie en dit niet alleen richten op werk.  

Meedoen wordt vaak genoemd in de beleidsstukken. De beleidsopvatting dat iedereen mee kan doe 
naar eigen vermogen komt vaker terug. Deze opvatting is inclusief omdat er rekening wordt 
gehouden dat niet iedereen op dezelfde manier kan participeren. Op deze manier wordt er ook 
rekening gehouden met dat niet iedere ouderen meer in staat is om bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te 
doen of lid te zijn van een sportvereniging.  

Belangrijke thema’s voor senioren onderbelicht 
Verder zijn de beleidsopvattingen geanalyseerd rond belangrijke thema’s voor senioren met 
betrekking tot meedoen. Het belangrijkste thema voor senioren is veruit sociale contacten. Ook 
thema’s zoals ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorg en thema’s rondom zingeving zoals 
zinvolle tijdsbesteding, geluk, plezier, van betekenis kunnen zijn voor een ander zijn bestudeerd.  

Maar een enkele gemeente is bezig met het ondersteunen van sociale contacten. Wel blijkt dat veel 
gemeenten werken aan een sterke sociale basis. Zoals gemeente Tytsjerksteradiel dit definieert, 
betekent de sociale basis het volgende: “De sociale basis in brede zin bestaat uit wat inwoners zelf 
met en voor elkaar doen en de meer professionele georganiseerde sociale basisvoorzieningen. Sociale 
basisvoorzieningen raken aan alle aspecten van het dagelijkse leven: ontmoeting, onderwijs, 
opvoeding, werk, gezondheid, wonen, bewegen, cultuur en veiligheid.” (gemeente Tytsjerksteradiel, 
z.d.). Er wordt veel gesproken over het versterken van de sociale basis van inwoners in verband met 
het vergoten van zelf- en samenredzaamheid en participatie. Echter, worden de belangrijkste 
effecten van sociale contacten voor senioren hierin niet belicht. Het hebben van sociale contacten 
draagt namelijk bij aan zingeving van senioren en geven het gevoel dat zij er nog toe doen. Het 
versterken van sociale basis voor senioren zou een groter onderwerp kunnen zijn in de gemeentelijke 
beleidsstukken, omdat het juist voor senioren moeilijker wordt om deze contacten te onderhouden 
en mee te kunnen blijven doen.  

Versterken van zelf- en samenredzaamheid komt vaak terug in de gemeentelijke beleidsstukken. 
Vooral deze zelfredzaamheid is voor senioren erg belangrijk omdat zij zo lang mogelijk alles 
zelfstandig willen kunnen doen. Ook het thema zingeving komt vaker voor terug in de beleidsstukken 
van gemeenten. Al hoewel het thema niet altijd specifiek wordt genoemd zijn gemeenten wel bezig 
met zinvolle tijdsbesteding wat zingeving onder inwoners moet bevorderen. Gemeente de Fryske 
Marren noemt in haar Wmo beleidsplan dat zij aandacht besteedt aan jong en oud op het gebied van 
zingeving: “Samen met partijen die zich bezighouden met zingeving werken we aan het bevorderen 
van een zinvol en nuttig leven van onze inwoners. Hierbij hebben we aandacht voor alle leeftijden, 
van jong tot oud.” (gemeente de Fryske Marren, z.d.). Gemeente de Fryske Marren blinkt echt uit in 
haar beleidsvisie op zingeving want in de meeste beleidsstukken was dit thema niet terug te vinden.  

4.5 Conclusie beleidsstukken 
Doordat gemeenten steeds meer bezig zijn met het voeren van inclusief beleid wordt er rekening 
gehouden met verschillen tussen inwoners en dus ook met de doelgroep senioren. Zij worden op 
dezelfde manier behandeld als andere doelgroepen, maar eventuele beperkingen worden hierbij in 
acht genomen. Voor sommige senioren geldt echter dat zij meer ondersteuning nodig hebben op het 
gebied van meedoen. Zij bevinden zich niet meer in het werkende leven en het onderhouden van 
sociale contacten gaat hierbij niet vanzelf. Extra aandacht voor de doelgroep is in deze gevallen 
essentieel om eenzaamheid tegen te gaan. Verder willen gemeenten ervoor zorgen dat iedere 
inwoner naar vermogen kan meedoen. Als er wordt gesproken over maatschappelijke participatie 
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wordt er juist gesproken over betaalde arbeid en de werkende generatie en mensen die een 
uitkering ontvangen. Door maatschappelijke participatie op deze manier af te bakenen wordt het 
beeld geschetst dat alleen werken onder maatschappelijk actief zijn valt, terwijl de oudere generatie 
deze fase vaak voorbij is.  

Wel noemen gemeenten het versterken van een sociale basis vaak als beleidsdoel, wat er ook voor 
zorgt dat sociale contacten en zelf- en samenredzaamheid worden gestimuleerd. Deze thema’s 
sluiten aan op wat senioren belangrijk vinden. Er is te weinig aandacht voor de psychosociale 
aspecten die bij het hebben van sociale contacten komen kijken. Het onderhouden van sociale 
contacten zorgt ervoor dat senioren minder eenzaam zijn, zingeving wordt bevorderd en mensen zich 
tevreden en gelukkig voelen. Stimuleren van sociale contacten moet niet alleen als doel hebben: 
minder ondersteuning en meer participatie, maar ook het verbeteren van de psychische gezondheid 
van senioren. Gemeenten leggen vaak niet de link tussen maatschappelijke participatie en 
gezondheid. 

4.6 Dataverzameling enquête 
Met het afnemen van de vragenlijst bij Friese 60-plussers wordt het onderdeel dataverzameling 
afgesloten. De vragenlijst is uitgezet via sociale media en de respondenten zijn verworven door 
middel van zelfselectie.  

Leeftijdscategorie respondenten 
De eerste vraag uit de enquête gaat over in welke leeftijdscategorie de respondent zich bevindt. Zo 
kan er rekening worden gehouden met of de senioren zich bevinden in de periode voor pensionering, 
in de derde levensfase of wellicht in de vierde levensfase. Ervan uitgaande dat het leeftijdscohort van 
65 tot 80 jaar het meest overeenkomt met de beschrijving van de derde levensfase die Raad voor 
Volksgezondheid & Samenleving (hierna te noemen RVS) hiervoor geeft (Raad voor Volksgezondheid 

& Samenleving, 2020). Zoals te zien in figuur 
3 is 30% van de respondenten tussen de 60 
en 67 jaar, 50% tussen de 68 en 74 jaar en 
20% tussen de 75 en 84 jaar. Rekening 
houdend met het leeftijdscohort van de 
RVS, bevinden de meeste respondenten 
zich waarschijnlijk in de derde levensfase.  

 

 

 Figuur 3: Leeftijdscategorieën respondenten 

Belangrijkste effecten van maatschappelijke participatie 
Vervolgens is gevraagd om tien effecten van maatschappelijke participatie te rangschikken op mate 
van belangrijkheid. De vraag over wat de respondenten het meest belangrijk vinden om uit 
maatschappelijke participatie te halen staat hierbij centraal.  
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Figuur 4: Grafiek belangrijkste effecten van maatschappelijke participatie 

Sociale contacten is door zes van de tien respondenten op de eerste plek gezet (de blauwe balk).. Op 
de tweede plek staat: van betekenis kunnen zijn voor anderen In het rood. Ook zinvolle dingen doen 
(gele balk) en behoud van vitaliteit (paarse balk) worden vaak op de eerste vier plaatsen gezet. Het 
hebben van sociale contacten, van betekenis kunnen zijn voor anderen, zinvolle dingen doen en 
behoud van vitaliteit zijn tijdens de interviews ook vaak naar voren gekomen. Deze uitkomsten 
ondersteunen de uiting van de RVS over mensen in de derde levensfase: “Na het wegvallen van de 
professionele identiteit is het in de derde levensfase belangrijk om op een nieuwe manier invulling te 
geven aan de wens om ertoe te doen en van betekenis te zijn.” (Raad voor Volksgezondheid & 
Samenleving, 2020).  

Wat senioren het meest nodig hebben  

 

Figuur 5: Grafiek benodigdheden voor maatschappelijke participatie 

Uit de respons van de vragenlijst blijkt dat senioren het meest belangrijk vinden dat zij zelf 
gemotiveerd zijn om mee te doen in de samenleving. Intrinsieke motivatie staat op plek één als het 
gaat om wat zij het meest nodig hebben om goed mee te kunnen doen en wordt door drie van de 
tien respondenten op de eerste plek gezet. Vervolgens wordt de geestelijke gezondheid gezien als 
meest belangrijk om mee te kunnen doen. Ook de zelfredzaamheid wordt als erg belangrijk gezien 
voor het blijven meedoen. Uit de interviews bleek al eerder dat intrinsieke motivatie een belangrijke 
voorwaarde is, net als zelfredzaamheid.  

In het volgende hoofdstuk zal er antwoord worden gegeven op de hoofd- en deelvragen die in het 
onderzoek centraal staan. Op basis van deze conclusies zullen er aanbevelingen worden 
geformuleerd voor de publieke gezondheidszorg. Dit advies zal gericht zijn op het te voeren beleid 
gericht op ouderen en maatschappelijke participatie.  
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5. Conclusies en aanbevelingen 
Nu duidelijk is geworden wat de resultaten uit de interviews, analyse en vragenlijst betekenen, 
kunnen deze resultaten verwerkt worden in de conclusies en aanbevelingen. Er zal met behulp van 
de resultaten antwoord worden gegeven op de verschillende deelvragen en hoofdvraag van het 
onderzoek. Passend bij iedere conclusie zal een advies worden gevormd voor de publieke 
gezondheidzorg op basis van aanbevelingen. Hierbij zal het gaan om gezondheidsbevorderende 
maatregelen die gemeenten en GGD Fryslân kunnen treffen op het gebied van maatschappelijke 
participatie en senioren.   

De zes dimensies van maatschappelijke participatie 
Als eerst zal er antwoord worden gegeven op deelvraag 1: “Hoe wordt maatschappelijke participatie 
van ouderen gedefinieerd door ouderen in Friesland?” Deze vraag kan worden beantwoord door 
middel van de verzamelde data tijdens het afnemen van interviews en de vragenlijst. Voor senioren 
staat het mentaal welbevinden voorop wanneer zij meedoen in de samenleving. Zij willen het gevoel 
hebben dat ze ergens bij horen, leuke dingen doen, veel bewegen, ze willen gewaardeerd worden, 
hun eigen hobby’s uitoefenen maar bovenal in contact blijven met de medemens. Al deze aspecten 
van meedoen zorgen voor gevoelens van geluk, plezier en voldoening bij de Friese senioren. 
“Bij mentaal welbevinden gaat het om aspecten als tevredenheid, geluk en kwaliteit van leven.” 
(Volksgezondheidenzorg, 2021).  

In figuur 6 is een spinnenwebdiagram te zien met daarin zes dimensies van maatschappelijke 
participatie vanuit het perspectief van senioren. Alle aspecten van meedoen die aan bod kwamen 
tijdens de interviews zijn samengevat in zes dimensies. Hierbij geldt dat iedere dimensie bijdraagt 
aan het goed kunnen meedoen in de samenleving. Tegelijkertijd draagt meedoen in de samenleving 
ook bij aan iedere dimensie. Meedoen zorgt er bijvoorbeeld voor dat sociale contacten worden 
onderhouden en dat er een hogere frequentie van sociaal contact bestaat, maar het hebben van 
sociale contacten zorgt er ook voor dat mensen eerder meedoen in de samenleving. De dimensies 
van maatschappelijke participatie komen vrijwel overeen met de dimensies van positieve 
gezondheid. Dit valt te verklaren door de sterke samenhang tussen de mate van maatschappelijke 
participatie en het positieve effect op de gezondheid van mensen (Loket gezond leven, z.d.).   
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Figuur 6: De zes dimensies van maatschappelijke participatie 

De eerste dimensie gaat over sociale contacten. Senioren geven aan dat het hebben van sociale 
contacten uitermate belangrijk is voor het meedoen in de samenleving, maar ook voor het eigen 
geluk van senioren. Senioren willen verbonden zijn met mensen van alle leeftijden en vaste sociale 
contacten hebben waar zij intensief contact mee hebben. Hierbij geldt dat de tevredenheid over 
sociale contacten samenhangt met de frequentie van persoonlijk contact. Uit onderzoek van het 
Centraal Bureau voor Statistiek blijkt dat naarmate mensen meer contact hebben met familie en 
vrienden, ze tevredener zijn over dat contact. Naarmate de frequentie van contact lager is neemt de 
tevredenheid af (Centraal Bureau voor Statistiek, 2020).  

De volgende dimensie die senioren zien als een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen is 
fysieke gezondheid. Voor senioren is het belangrijk om nog goed te kunnen bewegen en mobiel te 
zijn. Door voldoende te bewegen, te letten op gezonde voeding en te zorgen voor ritme in het 
dagelijks leven proberen senioren zo vitaal mogelijk te blijven. 

Verder is de kwaliteit van leven voor senioren van belang. Energie hebben, vrolijk zijn, tevreden over 
de mate van maatschappelijke participatie en het hebben van weinig belemmeringen, zorgen ervoor 
dat senioren meer meedoen in de samenleving. Bij het hebben van weinig belemmeringen gaat het 
vooral erom dat senioren deze belemmeringen niet als negatief ervaren. De kwaliteit van leven van 
senioren gaat vooral om tevredenheid over het eigen leven en in dit geval ook over maatschappelijke 
participatie (Volksgezondheidenzorg, 2021).  

Het hebben van een prettige woonsituatie is de vierde dimensie die positief bijdraagt aan de 
maatschappelijke participatie van senioren. Wonen in een fijne buurt waar zij zich verbonden voelen, 
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het hebben van voldoende ruimte om hobby’s uit te oefenen en een kleine afstand tot voorzieningen 
en sociale contacten zorgen ervoor dat senioren zelfredzaam blijven.  

Vervolgens komt de dimensie zingeving aan bod. Het is bekend dat zingeving ontstaat als gevolg van 
arbeidsparticipatie (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2013). Juist omdat senioren niet 
meer onder de werkende generatie vallen is dit een belangrijk thema voor hen. Wanneer senioren 
het gevoel hebben dat zij er nog toe doen en nog iets kunnen bijdragen aan de maatschappij, neemt 
de mate van maatschappelijk actief zijn toe.  

De laatste dimensie gaat over de geestelijke gezondheid. Senioren vinden het belangrijk dat zij een 
goed geheugen behouden, dingen kunnen begrijpen en informatie kunnen verwerken. Ook vinden zij 
het belangrijk dat anderen hen nog goed kunnen begrijpen. Er heerst een bepaalde angst dat hun 
intelligentie afneemt of dat anderen hen als minder intelligent zouden zien. Senioren willen er niet 
geestelijk op achteruitgaan.  

 

Aanbeveling: Aan te bevelen is om de zes dimensies van maatschappelijke participatie onder 
senioren in Friesland te versterken. Het versterken van deze dimensies zorgen ervoor dat het 
toegankelijker wordt voor senioren om mee te doen in de samenleving. Ook draagt het 
versterken van deze dimensies bij aan het verkleinen van gevoelens van eenzaamheid, het 
versterken van zelfredzaamheid en vergroten van intrinsieke motivatie van senioren om mee 
te doen. Het moet dus gaan om interventies die de zes dimensies stimuleren. Volgens 
BeterOud zouden er interventies moeten zijn die een zinvolle dagbesteding bieden om 
zingeving te versterken (Beteroud, z.d.). Volgens de Friese senioren moeten de interventies 
vooral gericht zijn op beweging, het ontmoeten van mensen en culturele activiteiten. 
Belangrijk is dat deze interventies niet alleen gericht zijn op senioren maar dat deze 
interventies voor iedereen zijn. Denk hierbij aan het organiseren van een wandelroute met 
informatie over verschillende punten in de route.   

Gezondheid betekent alles 
De volgende deelvraag luidt: “Welke factoren belemmeren of bevorderen maatschappelijke 
participatie van ouderen in Friesland?” Ook deze deelvraag kan worden beantwoord door middel van 
de verzamelde data uit de interviews.  

Gezondheid is de rode draad die loopt in het antwoord op deze deelvraag. Voor senioren is 
gezondheid de meest belangrijke factor om te kunnen blijven meedoen in de samenleving. Hierbij 
gaat het zowel om fysieke als geestelijke gezondheid van senioren. Om mee te kunnen blijven doen is 
het voor veel senioren belangrijk om zich nog lichamelijk te kunnen verplaatsen. Maar ook een goed 
geheugen en vermogen om dingen te begrijpen en informatie tot hen te nemen is belangrijk. 
Senioren zijn erg bewust van hun gezondheid omdat zij bij leeftijdsgenoten zien op welke manier 
gezondheid achteruit kan gaan en soms ook zelf ondervinden dat deze achteruitgaat. Om deze reden 
zijn senioren actief bezig met vitaliteit behouden door voldoende te bewegen en gezond te eten. Dit 
zijn bevorderende factoren voor maatschappelijke participatie. Ook het hebben van een partner, de 
woonsituatie, het hebben van voldoende digitale vaardigheden, het hebben van een huisdier, 
intrinsieke motivatie, mobiliteit, sociale steun en zingeving zijn bevorderende factoren voor het 
blijven meedoen. Belemmerende factoren ervaren senioren veel minder. Dit komt vaak niet doordat 
deze belemmeringen er niet zijn, maar doordat senioren deze belemmeringen hebben geaccepteerd 
en niet meer zien als belemmering. Enkele belemmerende factoren die zijn genoemd zijn: fysieke 
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gesteldheid, mobiliteit, financiën, het niet beheersen van de Friese taal, het hebben van te veel 
activiteiten en de coronacrisis. De meeste van deze belemmerende factoren beletten senioren niet in 
het dagelijks leven.  

Aanbeveling: Voor het wegnemen van genoemde belemmeringen voor senioren is het 
belangrijk dat locaties waar senioren meedoen (denk aan sportverenigingen, biljartclubs, 
vrijwilligerslocaties) toegankelijk zijn voor senioren. Gebouwen moeten makkelijk te bereiken 
zijn met zowel eigen vervoer als openbaar vervoer en ook moet er gedacht worden aan 
toegankelijkheid voor senioren die slecht te been zijn. Verder is het belangrijk (vooral voor 
senioren met een lage sociaaleconomische status) dat de activiteiten die er worden 
georganiseerd niet te veel geld kosten. Deze maatregelen zorgen ervoor dat écht iedereen kan 
meedoen. Het stimuleren van maatschappelijke participatie door het organiseren van 
activiteiten en interventies en wegnemen van belemmeringen waardoor participatie en 
zelfredzaamheid worden bevorderd, vallen onder de Wmo (Loket gezond leven, z.d.). 
Gemeenten hebben op deze manier de mogelijkheid om dit ook te financieren met het 
beschikbare budget voor de Wmo.  

 

Maatschappelijke participatie een “krappe” definitie door gemeenten 
De volgende deelvraag waar antwoord op zal worden gegeven is de vraag: “Hoe wordt 
maatschappelijke participatie van ouderen gedefinieerd door de Friese gemeenten?” De verzamelde 
teksten rondom het thema maatschappelijke participatie gaan veelal over betaald werk, 
vrijwilligerswerk, het doen van een opleiding en mantelzorg. Maar zoals bij ouderen de gedachte 
centraal staat dat dé oudere niet bestaat, bestaat er ook niet iets zoals dé gemeente. Gemeenten zijn 
heel verdeeld in het formuleren van hun beleidsopvattingen rondom dit thema. Zo zeggen een aantal 
gemeenten wel aan te geven dat iedere inwoner moet kunnen meedoen naar eigen vermogen. 
Wanneer zij een invulling moeten geven aan meedoen gaat het meestal mis. Hierbij wordt meedoen 
beperkt tot het doen van zinvolle dingen en werk. Dit terwijl meedoen voor senioren ook gaat over 
bijvoorbeeld leuke dingen doen. Zij omschrijven maatschappelijke participatie als een bijdrage waar 
je trots op kunt zijn. Dit terwijl er zoveel meer positieve effecten kunnen zijn als gevolge van 
meedoen. Ook energie ergens van krijgen, ergens plezier uit halen en ergens vrolijk van worden zijn 
positieve effecten die erg waardevol kunnen zijn voor senioren. Ook wordt het stimuleren van 
maatschappelijke participatie gericht op mensen die moeten terugkeren op de arbeidsmarkt. Deze 
doelgroepsafbakening zorgt ervoor dat senioren worden uitgesloten. Inclusiviteit rondom het 
stimuleren van maatschappelijke participatie moet dus nog aan gewerkt worden.  

 

Aanbeveling: De aanbeveling voor Friese gemeenten rondom het thema maatschappelijke 
participatie is om vooral een brede(re) definitie te hanteren. Het is van belang om de 
definitie inclusief te maken. De definitie moet aansluiten op alle doelgroepen in de 
samenleving en dus niet alleen gericht worden op inwoners die moeten terugkeren op de 
arbeidsmarkt.  

Overeenkomsten en verschillen tussen gemeenten en senioren 
De laatste deelvraag luidt: “Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de definitie die ouderen 
geven aan maatschappelijke participatie van ouderen en de definitie die gemeenten geven?” 
Senioren geven aan het belangrijk te vinden om zelfredzaam te zijn. Zij vinden het belangrijk om nog 
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zelfstandig te kunnen wonen, zelf boodschappen kunnen doen, zichzelf te verplaatsen, naar de 
apotheek te gaan en geen zorg nodig te hebben van anderen. Opvallend is dat gemeenten veel 
inzetten op het versterken van zelfredzaamheid van inwoners zodat zij zo weinig mogelijk 
ondersteuning nodig hebben van de gemeente. Deze beleidsopvatting past goed bij de wens van 
senioren. Een echt verschil is hoe breed de definitie van maatschappelijke participatie wordt 
getrokken. Waar gemeenten het stimuleren van maatschappelijke participatie vaak zien in de vorm 
van werk gerelateerde activiteiten en oplossing van werkeloosheid, zien senioren juist de positieve 
effecten van maatschappelijk actief zijn op hun mentaal welbevinden en zien zij in kleine dingen al 
maatschappelijke participatie. Gemeenten hebben vooral de betekenis van maatschappelijke 
participatie in beeld van de werkende generatie bestaande uit: opleiding, werk, vrijwilligerswerk en 
mantelzorg. Senioren zien juist wat maatschappelijke participatie betekent als je al met pensioen 
bent.  

 

Aanbeveling: Voor gemeenten is het van belang om de afbakening van het begrip 
maatschappelijke participatie breder te trekken en meer af te stemmen op de doelgroep 
senioren. Hierbij is het ook van belang dat gemeenten passende interventies bieden voor 
senioren aansluitend op het stimuleren van maatschappelijke participatie. Een oplossing om 
de interventies aan te laten sluiten op de wensen van senioren is door het voeren van 
interactief beleid en het inzetten van een ouderenwerker in de wijk. Ook zouden 
aangedragen ideeën van senioren uit de interviews kunnen worden uitgevoerd om deze 
vervolgens te toetsen. Dit zijn bijvoorbeeld het organiseren van wandeltochten, lezingen, 
fietsgroepen en taalcursussen. Ook zorgt het niet voeren van doelgroepenbeleid ervoor dat 
het lijkt alsof ouderen vergeten worden in beleid over maatschappelijke participatie. Voor 
gemeenten is het daarom noodzaak om extra aandacht te besteden aan deze doelgroep. 

De zes dimensies van maatschappelijke participatie 
Na voorgaand de conclusies op de deelvragen te hebben besproken wordt er nu antwoord gegeven 
op de hoofdvraag: “Hoe kijken de Friese ouderen en gemeenten naar het onderwerp 
maatschappelijke participatie van ouderen en wat kan dit betekenen voor de Publieke Gezondheid?” 
Zoals besproken is de denkwijze van senioren over het onderwerp maatschappelijke participatie 
samengevat in zes dimensies, te vinden in figuur 6. Gemeenten hebben daarentegen een smalle visie 
op maatschappelijke participatie. De definitie die zij hanteren voor maatschappelijke participatie is 
minder breed dan die senioren hieraan geven en ook de doelgroep op wie zij hun beleid richten is 
beperkt. Voor de publieke gezondheid betekenen deze uitkomsten vooral dat gemeenten aan de slag 
moeten met een brede kijk op maatschappelijke participatie en het stimuleren van de zes dimensies 
onder senioren. Dit betekent interventies organiseren die sociale contacten bevorderen, interventies 
waarbij er wordt bewogen, ervoor zorgen dat senioren een prettige woonsituatie hebben door met 
hen in gesprek te gaan hierover, zinvolle dagbesteding organiseren om zingeving te bevorderen en 
activiteiten organiseren die de hersenen prikkelen. Al deze activiteiten zorgen ervoor dat de kwaliteit 
van leven ook wordt verbeterd. Het is hierbij belangrijk dat ouderen worden betrokken bij het 
organiseren van deze interventies. Zo dragen senioren zelf het idee aan om voor een contactpersoon 
in de wijk te zorgen die maatschappelijke participatie van senioren kan stimuleren, maar ook kan 
ophalen bij senioren waar zij behoefte aan hebben.   
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6. Reflectie op het onderzoek 
Invloed onderzoeksmethode op resultaat 
De gekozen onderzoeksmethoden zijn van invloed op het onderzoeksresultaat omdat het afnemen 
van bijvoorbeeld interviews gedetailleerde meningen van senioren weergeven. Dit terwijl als de 
maatschappelijke participatie van senioren onderzocht zou worden door middel van 
literatuuronderzoek, er waarschijnlijk andere resultaten uit zouden komen. Tijdens de interviews 
speelt de coronacrisis ook een rol in de gegeven antwoorden. Hierdoor zijn senioren soms in mindere 
mate actief dan voor deze crisis. Door literatuuronderzoek te doen zijn niet de meest actuele 
resultaten te vinden van maatschappelijke participatie van senioren.  

Betrouwbaarheid en validiteit  
Zoals eerder beschreven zijn de resultaten uit de interviews betrouwbaar omdat het aantal 
afgenomen interviews binnen de reikwijdte van acht tot twintig interviews valt, wat geadviseerd 
wordt voor een heterogene onderzoekspopulatie. Verder ontstond er na een aantal interviews als 
saturatie bij de vraag over wat maatschappelijke participatie inhoudt. De resultaten zijn valide omdat 
aan iedere respondent dezelfde vragen zijn gesteld.  

De resultaten uit de enquête zijn minder betrouwbaar omdat de steekproefomvang tien 
respondenten betreft. Omdat de selectiemethode zelfselectie is gebruikt, kon er niet meer invloed 
worden uitgeoefend op het werven van respondenten dan het uitzetten van de online uitnodiging 
van de enquête. Op een andere manier respondenten werven zou ervoor zorgen dat de 
selectiemethode zou worden veranderd. De verwachting is dat de lage respons komt door het online 
moeten invullen van de enquête. Senioren ervaren dit vaker als lastig.  

De uitkomsten van de inhoudsanalyse zijn in dat opzicht betrouwbaar omdat als precies dezelfde 
documenten worden onderzocht er dezelfde resultaten uit voort vloeien. Omdat gemeenten op het 
gebied van inclusie nieuw beleid schrijven kunnen de resultaten in de toekomst afwijken door meer 
recente beleidsopvattingen. De uitkomsten van de inhoudsanalyse zijn valide omdat voor ieder 
document dezelfde zoekwoorden zijn gebruikt.  

Analyse verzamelde gegevens  
De verzamelde gegeven uit interviews zijn geanalyseerd door middel van een thematische analyse 
met behulp van het stappenplan van Nel Verhoeven. Vervolgens zijn de resultaten verwerkt in de 
enquête. De resultaten uit de inhoudsanalyse zijn geanalyseerd met behulp van de resultaten uit de 
interviews.  

Koppeling conclusies probleemstelling en vraagstelling 
De conclusies en aanbevelingen sluiten aan bij de vraagstelling en probleemstelling die centraal staan 
in dit onderzoek. De conclusies geven namelijk antwoord op de vraagstelling en de aanbevelingen 
vormen een oplossing voor de probleemstelling.  
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Bijlagen  
Bijlage l Interviewprotocol  
Interviewprotocol  

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van ouderen in Friesland 

1.1 Inleiding 

Maatschappelijke participatie levert een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van ouderen. Door 
te blijven meedoen in de samenleving worden de kansen op gevoelens van eenzaamheid kleiner 
waardoor risico’s op ernstige gezondheidsrisico’s ook kunnen worden verkleind. Bovendien is 
maatschappelijke participatie niet alleen goed voor de gezondheid van ouderen, maar ook voor de 
maatschappij. Ouderen die maatschappelijk participeren leveren een onmisbare bijdrage aan de 
maatschappij door bijvoorbeeld het leveren van mantelzorg, vrijwilligerswerk en het oppassen op 
kleinkinderen. De keuzes die ouderen maken beïnvloeden op verschillende manieren de 
mogelijkheden van mensen in andere levensfasen.  

Duidelijk is dat maatschappelijke participatie van ouderen als belangrijk wordt geacht, maar wat 
vinden de ouderen zelf? Vinden zij het zelf ook belangrijk om mee te doen, op welke manier doen zij 
dit, wat hebben ze nodig om mee te kunnen doen en waar lopen zij tegenaan? Hierover wil ik 
vandaag in gesprek gaan.  

Doel interview: inzicht krijgen hoe de Friese ouderen aankijken tegen het onderwerp 
maatschappelijke participatie 

Achtergrond informatie:  

1) Wat is uw leeftijd?  
2) Waar woont u?  
3) Heeft u momenteel betaald werk?  
4) Woont u momenteel samen met iemand?  

a) Zo ja, met wie?  

De definitie van maatschappelijke participatie 

5) Wat zijn uw eerste gedachten bij het begrip maatschappelijke participatie/meedoen?  
6) Hoe zou u maatschappelijke participatie omschrijven? 
7) Op welke manieren bent u bezig met maatschappelijke participatie?/ Wat voor activiteiten 

onderneemt u wat past bij maatschappelijke participatie/meedoen?  
8) Wat heeft u nodig om deze activiteiten te kunnen blijven doen?  
9) Bent u tevreden over het aantal/de hoeveelheid activiteiten die u onderneemt?/ de mate van 

maatschappelijke participatie?  
a) Waarom wel of niet?  

10) Zou u nog op andere manieren willen meedoen aan de samenleving?  
a) Zo nee, waarom niet?  
b) Zo ja, op welke manieren?  
c) Wat heeft u hiervoor nodig?  

Bevorderende factoren 

11) Welke dingen zorgen ervoor dat u blijft meedoen?  
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lichamelijk functioneren, sociale steun, woonsituatie (alleenwonend/samenwonen, 
stedelijkheid/platteland), financiële situatie etc. 

Belemmerende factoren 

12) Welke dingen belemmeren u in het blijven meedoen?  

lichamelijk functioneren, sociale steun, woonsituatie (alleenwonend/samenwonen, 
stedelijkheid/platteland), financiële situatie etc. 

Het belang van meedoen  

13) Vindt u meedoen in de samenleving belangrijk?  
a) Waarom wel of niet?  

14) Merkt u positieve effecten wanneer u iets heeft ondernomen/heeft meegedaan?  
a) Welke effecten zijn dat?  

15) Merkt u negatieve effecten wanneer u iets heeft ondernomen/heeft meegedaan?  
a) Welke effecten zijn dat?  

16) Heeft u het gevoel naarmate u ouder wordt de mate van maatschappelijke participatie minder 
of juist meer wordt?  

a) Waar merkt u dit aan?  
b) Hoe komt het dat u meer/minder participeert?  

17) Denkt u dat meedoen/maatschappelijke participatie een positief effect heeft op uw sociale 
contacten?  
a) Waarom wel of niet? 

18) Denkt u dat meedoen/maatschappelijke participatie een positief effect heeft op de mate 
waarin u beweegt?  
a) Waarom wel of niet?  

Activiteiten en interventies   

19) Zouden gemeenten ouderen moeten stimuleren om maatschappelijk actief te zijn?  
20) Wat zouden gemeenten volgens u kunnen doen zodat meer ouderen maatschappelijk actief 

zijn?  
a) Wat voor activiteiten zouden ze kunnen organiseren?  
b) Waar zou u behoefte aan hebben?  

Overig 

21) Wilt u voor de rest nog iets kwijt over maatschappelijke participatie/meedoen?  
22) Bent u geïnteresseerd in de eindresultaten?  

Indien ja, e-mailadres noteren + waarschuwen dat het nog een aantal maanden kan duren.  
23) Heeft u nog vragen?  
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Bijlage ll Toestemmingsformulier interviews 
TOESTEMMINGSFORMULIER (informed consent) 

Betreft: onderzoek naar de maatschappelijke participatie van senioren in Friesland 

Doel onderzoek: Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de belevenis van Friese 
senioren rond het thema maatschappelijke participatie/meedoen, om zo tot een goed advies te 
komen voor het te voeren beleid.  

Ik verklaar hierbij dat ik duidelijk ben ingelicht over de aard, methode en het doel van het onderzoek.  

Ik begrijp dat: 
O ik geen vragen hoef te beantwoorden die ik niet wil beantwoorden 
O mijn deelname vrijwillig is en ik mijn deelname op elk gewenst moment kan stoppen 
O gegevens anoniem worden verwerkt, zonder herleidbaar te zijn tot de persoon  
O de opname vernietigd wordt na uitwerking van het interview 
 
Ik verklaar dat :  
O ik geheel vrijwillig mee doe aan dit onderzoek 
O de uitkomsten van dit onderzoek verwerkt mogen worden in een verslag of wetenschappelijke 
publicatie 
O ik toestemming geef om het interview op te laten nemen door middel van een voice-recorder 
 
Handtekening: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Contactgegevens onderzoeker:  
 
Handtekening: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Bijlage lll Interviewtranscripties  
Interview 1 

Achtergrond informatie:  
24) Wat is uw leeftijd?  

84 
 

25) Heeft u momenteel betaald werk?  
Nee  

26) Woont u momenteel samen met iemand?  
a) Zo ja, met wie?  

Ja, partner. 
 

27) Wat is uw hoogst genoten opleiding?  
Eerstegraads docent 

De definitie van maatschappelijke participatie 

28) Wat zijn uw eerste gedachten bij het begrip maatschappelijke participatie/meedoen?  

Leuke vraag om over na te denken. 

29) Hoe zou u maatschappelijke participatie omschrijven? 
 

Voor mezelf vind ik dat ik maatschappelijk actief ben.  

30) Op welke manieren bent u bezig met maatschappelijke participatie?/ Wat voor activiteiten 
onderneemt u wat past bij maatschappelijke participatie/meedoen?  

Dan denk ik aan gespreksgroepen die we hebben, vrienden die ik bezoek, lezen van de kranten, onze 
literaire groep. We hebben een gespreksgroep over geloof eens in de drie weken, over de 
ontwikkelingen in de moderne theologie. Vanwege corona is het gecancelled. Door corona is de 
literaire groep verdwenen. Verder wandelen en fietsen we veel. 

31) Wat heeft u nodig om deze activiteiten te kunnen blijven doen?  
Een goede gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk goed erbij zijn.  

 

32) Bent u tevreden over het aantal/de hoeveelheid activiteiten die u onderneemt?/ de mate 
van maatschappelijke participatie?  
b) Waarom wel of niet?  

Ik ben momenteel tevreden met de activiteiten die ik verricht. Alleen heb ik soms heimwee naar de 
activiteiten die ik vroeger kon verrichten. Zoals vakanties, wegtrekken met de caravan of auto en dan 
zo gewoon weggaan en kijken waar je komt. Nu moet je van te voren al berekenen, dit moet je 
meenemen, dat moet je meenemen. Dus de onbevangenheid is verdwenen. Je moet overal rekening 
houden, ik mis de echte vrijheid. Door jouw fysieke omstandigheden ben je meer gebonden door 
allerlei zaken zoals medicijnen.  

33) Zou u nog op andere manieren willen meedoen aan de samenleving?  

Nee, wat ik nu doe en het werken in mijn tuin en andere activiteiten acht ik voldoende.  

Bevorderende factoren 

34) Welke factoren zorgen ervoor dat u blijft meedoen?  
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Fysieke en geestelijke gezondheid. Ook is het samenwonen met partner uitermate belangrijk. Mijn 
leven zou zeer sterk veranderen wanneer mijn partner verdwijnt op een of andere manier. De een 
stimuleert de ander.  

Belemmerende factoren 

35) Welke factoren belemmeren u in het blijven meedoen?  

Geen.  

Het belang van meedoen  

36) Vindt u meedoen in de samenleving belangrijk?  
b) Waarom wel of niet?  

Ja, anders zou er geen samenleving zijn. Voor ouderen net zo belangrijk, misschien wel belangrijker 
zelfs. Normaal zit je in het arbeidsproces en dan heb je allemaal collega’s, wanneer je niet meer werkt 
krijg je een hele verandering. Vanaf dan moet je zelf zorgen voor je sociale contacten.  

Je wordt geconfronteerd op deze leeftijd met allerlei niet zo prettige omstandigheden. Dat is een op 
zich trieste gewaarwording maar het hoort erbij.  

37) Merkt u positieve effecten wanneer u iets heeft ondernomen/heeft meegedaan?  
b) Welke effecten zijn dat?  

Ja zeker, daardoor voel je je een stuk beter. De positieve effecten die je ondervindt, dan ga je het 
leven weer anders bekijken, positiever. Zo voel ik dat.  

38) Merkt u negatieve effecten wanneer u iets heeft ondernomen/heeft meegedaan?  
b) Welke effecten zijn dat?  

Ja, ik doe ook wel eens iets verkeerd waarvan ik later denk dat had ik eigenlijk anders moeten doen. 
Maar dat ik er dan treurig over ben kan ik ook weer niet zeggen, ik aanvaard mezelf dan zoals ik ben. 
En dan hoop ik dat ik het de volgende keer beter doe.  

39) Wat betekent meedoen (specifieke activiteit) voor uw sociale contacten?  
Sociale contacten hebben is uitermate belangrijk, het ontmoeten van mensen en daar gesprekken 
mee hebben. Dat is het belangrijkste in je leven eigenlijk. Een mens is een sociaal wezen dus wanneer 
hij niet meer sociaal handelt is hij eigenlijk aan zijn eind.  

40) Wat betekent meedoen (specifieke activiteit) voor de mate waarin u beweegt? 
Eigenlijk niet zo veel. Want de activiteiten die wij verrichten zoals de literaire club en de 
gespreksgroep over geloven heeft niet met lichamelijke activiteiten te maken. De lichamelijke 
activiteit komt vooral voort uit de oproep van mijn vrouw.  

In de tuinwerken vind ik ook heel leuk. Ook het fietsen wat wij doen. Soms maken wij hele tochten 
door Nederland. Dan gaan wij met vriendenopdefiets, een instelling waar je lid van kunt worden dan 
krijg je overnachting met ontbijt. Eén van de dingen die belangrijk zijn. Dan ontmoet je ook veel 
mensen en dan krijg je de mooiste gesprekken. Soms krijg je dan heel teleurstellend een klopje op de 
schouder: “geweldig dat u dat doet op de fiets”.   

Activiteiten en interventies   

41) Zouden gemeenten ouderen moeten stimuleren om maatschappelijk actief te zijn?  
a) Waarom wel of niet? 

Dat moeten ze altijd dat is hun taak. Ik zou er wel aan meedoen. Wij hebben meegedaan aan een 
cursus Nordic Walking sticks. Als je loopt in de bergen en je bent al wat ouder dan ben je niet zo 
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stabiel meer. Maar ik vind het vooral belangrijk dat het van jezelf uitgaat. Maar het is prima dat 
gemeenten iets organiseren, het is goed voor je gezondheid en de ziektekosten gaan erdoor omlaag.  

We zaten bij de kerk. De kerk ging ook wat voor ouderen doen. Maar dan wordt je gelijk in een hokje 
geplaatst van ‘de ouderen’. Daar doe ik niet aan mee. Het moet niet specifiek voor ouderen zijn, ik wil 
met mensen samen zijn.  

20) Wat zouden gemeenten volgens u kunnen doen zodat meer ouderen maatschappelijk actief 
zijn?  

c) Wat voor activiteiten zouden ze kunnen organiseren?  
d) Waar zou u behoefte aan hebben?  

Het zou prettig zijn als gemeenten activiteiten organiseren waar zowel jong als oud aan mee kunnen 
doen.  

Lezingen houden, schrijvers uitnodigen.  
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Interview 2 

Achtergrond informatie:  

42) Wat is uw leeftijd?  

82 

43) Heeft u momenteel betaald werk?  

Nee  

44) Woont u momenteel samen met iemand?  
b) Zo ja, met wie?  

Ja, partner  

45) Wat is uw hoogst genoten opleiding?  

Onderwijzeres, HBO 

De definitie van maatschappelijke participatie 

46) Wat zijn uw eerste gedachten bij het begrip maatschappelijke participatie/meedoen?  

Dat ik het belangrijk vind dat ook ouderen zich er mee bezig houden. Anders sta je zo ver af van alles. 

47) Hoe zou u maatschappelijke participatie omschrijven? 
 

Dat je er niet buitenstaat, dat je deelneemt aan de wereld om je heen. Dus dat je er een deel van 
voelt.  

48) Op welke manieren bent u bezig met maatschappelijke participatie?/ Wat voor activiteiten 
onderneemt u wat past bij maatschappelijke participatie/meedoen?  

Ik doe veel dingen samen met mijn man en daarnaast vind ik dat mijn schrijven ook belangrijk is. Ik 
maak geregeld columns en verhalen en die zet ik op mijn eigen website. Daar zet ik ook mijn 
schilderijen op zodat ik contact heb met andere mensen, dan kunnen ze reageren. Ik doe veel of 
Facebook, daar heb ik ook veel contacten met mensen. En ik heb dus net een boek geschreven en ik 
vind dat zoveel mensen dat boek kopen zo leuk, want mensen zijn er zo enthousiast over dat ze het 
boek doorgeven aan anderen omdat ze vinden dat zij het ook moeten lezen. Daar ben ik heel blij mee, 
dat vind ik ook een vorm van meedoen aan de maatschappij dat je zo contact hebt met mensen. 
Daarom vind ik de moderne tijd ook zo interessant, dat je via appjes en facebook contact kunt 
onderhouden met mensen zonder dat je over straat hoeft.  

Mijn boek gaat over inspirerende moment uit mijn leven. Verschillende verhalen die ik interessant 
vond uit mijn leven.   

49) Wat heeft u nodig om deze activiteiten te kunnen blijven doen?  
 

Voor mij betekent het dat ik zo lang mogelijk hier kan blijven wonen omdat ik mijn eigen ruimte nodig 
heb voor mijn schilderen en voor mijn schrijven. Ik wil niet in een flatje met twee slaapkamers, dat is 
te klein. Dus mochten ze nieuwe huizen gaan bouwen voor ouderen dan moeten het toch wat ruimere 
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huizen zijn. Ik wil een grote kamer maar ook minstens drie slaapkamers, anders kunnen wij niet doen 
wat we willen doen.  

En ik vind het ook belangrijk dat mijn ogen het blijven doen. Mijn handen en mijn ogen zijn heel 
belangrijk.  

50) Bent u tevreden over het aantal/de hoeveelheid activiteiten die u onderneemt?/ de mate 
van maatschappelijke participatie?  
c) Waarom wel of niet?  

Ja, ik kan er helemaal niets meer bij doen. Mijn dagen zijn eigenlijk vol met waar ik mee bezig ben. En 
natuurlijk heb je ook verlangens naar andere dingen maar ik leg me er ook helemaal bij neer dat het 
allemaal niet meer kan. Het is niet leuk dat als je ouder wordt er dingen zijn  die je niet meer kunt. Dat 
vind ik niet leuk. We hebben onlangs besloten we gaan ‘s avonds niet meer met de auto rijden want ik 
kan het niet meer zien, maar dat zou ik nog best willen. Doordat je dat niet meer kunt sluit je ook 
weer iets af. Wij kunnen niet meer ’s avonds even bij iemand op bezoek of naar familie verderop in 
het land. Dat is beperking. Dat vind ik niet leuk. Maar je legt je er bij neer en je wend eraan en dan 
sluiten we dat af. Het steeds een stukje moeten afsluiten vind ik niet leuk.   

51) Zou u nog op andere manieren willen meedoen aan de samenleving?  

Ja, ik ben tevreden ik hoef niets anders er bij. Ik vind het heel mooi wat ik doe.  

Bevorderende factoren 

52) Welke factoren zorgen ervoor dat u blijft meedoen?  

Fysieke en geestelijke gezondheid en de woonsituatie is ook zeer van belang. Het hebben van een 
partner zorgt voor zoveel extra als je samen bent. Je hebt altijd iemand om je dingen mee te delen dus 
je voelt jezelf ook prettig. Elkaar stimuleren vinden wij prettig in allerlei opzichten. Als ik aan het 
schrijven ben en het is niet een goed verhaal dan laat ik het lezen aan mijn partner.  

Belemmerende factoren 

53) Welke factoren belemmeren u in het blijven meedoen?  

Verslechtering van ogen.  

Het belang van meedoen  

54) Vindt u meedoen in de samenleving belangrijk?  
c) Waarom wel of niet?  

Ja, als je stil thuisblijft dan komt er ook niemand meer aan de deur. Je moet iets te geven hebben dan 
ontvang je ook. Je moet er zeker actief in zijn. Echte vrienden zijn heel belangrijk. Het is jammer dat ze 
wegvallen, soms omdat ze doodgaan of mensen die niet meer wegkunnen of dement worden.  

55) Merkt u positieve effecten wanneer u iets heeft ondernomen/heeft meegedaan?  
c) Welke effecten zijn dat?  

Ik word er vrolijk van. Ik word er echt heel vrolijk van, toen mijn boek klaar was bijvoorbeeld was ik zo 
blij. Maar, als ik een schilderij af heb ook, dan ben ik heel blij.  

56) Merkt u negatieve effecten wanneer u iets heeft ondernomen/heeft meegedaan?  
c) Welke effecten zijn dat?  
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Nee dat heb ik niet. Het voelt niet zo.  

57) Wat betekent meedoen (specifieke activiteit) voor uw sociale contacten?  
Ik wilde laatst een cursus portretschilderen volgen. Toen vroeg mijn man waarom wil je 
portretschilderen, jij kunt portretschilderen? Toen zei ik: dan ontmoet ik mensen. Dan ontmoet ik 
mensen waar ik me bij thuis voel. Mensen die ook op die manier creatief zijn, die horen eigenlijk bij 
mij. Ik kan natuurlijk ook wel naar een biljartclub gaan, maar daar zou ik me ook niet bij thuis voelen. 
Maar, ik zoek dus naar mensen om mee samen te zijn zodat ik me prettig voel. Ik ben dus niet naar 
die cursus gegaan want mijn man zei dan kun je ook wel gewoon mensen uitzoeken met wie je samen 
wilt gaan schilderen als het om je contacten gaat. Dus heb ik mensen benadert die ook schilderen en 
ook graag samen met mij ergens gaan staan schilderen. Ik heb gewoon iemand via Facebook 
benadert. Ik heb gewoon mensen nodig.  

58) Wat betekent meedoen (specifieke activiteit) voor de mate waarin u beweegt? 
We fietsen samen 50 tot 60 kilometer per dag als we weggaan met vriendenopdefiets. Dan moeten 
we stoppen anders is de accu leeg. Dan hebben we alle bagage op de fiets mee. Dat kunnen we 
makkelijk doen, we zijn altijd vroeg terug. Met corona hebben we het even niet gedaan omdat je niet 
weet hoe het bij iedereen zit.  

Wij bewegen niet alleen omdat we mensen willen ontmoeten maar wij vinden bewegen op zich ook 
leuk. Gewoon het fietsen vinden wij ook leuk.  

Activiteiten en interventies   

59) Zouden gemeenten ouderen moeten stimuleren om maatschappelijk actief te zijn?  
a) Waarom wel of niet? 

Wij hebben meegedaan aan een cursus Nordic walking sticks. Toen gingen we later in de bergen 
wandelen en toen hadden we die stokken mee en dat was ideaal.  

De gemeente zou wel meer mogen organiseren voor ouderen.  

21) Wat zouden gemeenten volgens u kunnen doen zodat meer ouderen maatschappelijk actief 
zijn?  

e) Wat voor activiteiten zouden ze kunnen organiseren?  
f) Waar zou u behoefte aan hebben?  

De gemeente organiseerde hier gratis bewegen bij de fysiotherapie. Dat mogen ze nog wel eens vaker 
doen.  

Als de gemeente hier in januari een snertwandeling organiseren bijvoorbeeld in de buurt en je kunt 
ergens aan het eind een kop snert krijgen, je krijgt een papier mee met de route, misschien leuke 
dingen onderweg. Niet al te lang, want dan kunnen we niet meedoen. Ze zijn hier wel bezig met 
dansen ‘voor ouderen’ en daar wil ik niet aan meedoen, omdat het voor ouderen is. Als het vanaf 55 
jaar is zou ik wel meedoen aan een wandeling, niet aan dansen.  

Ze zouden in de gemeenten wel wat meer culturele activiteiten mogen organiseren.  
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Interview 3 

Achtergrond informatie:  
60) Wat is uw leeftijd?  

70 
 

61) Heeft u momenteel betaald werk?  
Ja, vrachtwagenchauffeur. Ik werk vier dagen in de week. Ik ben nu aan het werk met een reden. Mijn 
vrouw ben ik verloren, daarom ben ik weer aan het werk gegaan.  
 

62) Woont u momenteel samen met iemand?  
c) Zo ja, met wie?  

Nee.  
 

63) Wat is uw hoogst genoten opleiding?  
Lagere technische school. 

De definitie van maatschappelijke participatie 

64) Wat zijn uw eerste gedachten bij het begrip maatschappelijke participatie/meedoen?  

Iedereen die kan werken moet werken vind ik. Werken is niet verkeerd. Werken is goed voor je 
lichaam, goed voor je geest, goed voor alles. Niet in huis zitten want daar schiet je niets mee op. Daar 
word je alleen maar sober van en vereenzaamd.  

65) Hoe zou u maatschappelijke participatie omschrijven? 

Bezig zijn in deze maatschappij.  

66) Op welke manieren bent u bezig met maatschappelijke participatie?/ Wat voor activiteiten 
onderneemt u wat past bij maatschappelijke participatie/meedoen?  

Werken als vrachtwagenchauffeur, racefietsen, werken bij bekenden in de tuin, zangkoor (stop 
vanwege corona), dagelijks naar zoon met verstandelijke beperking voor een bakje koffie.  

67) Wat heeft u nodig om deze activiteiten te kunnen blijven doen?  

Gezondheid, dat is alles. Het betekent meer dan geld. Dat je je kunt voortbewegen in alles wat je zelf 
graag wilt doen. Als je je kunt manifesteren en kunt voortbewegen in deze maatschappij en kunt doen 
wat je zelf graag wilt en dat je geen belemmeringen hebt.  

Ik heb de laatste anderhalf jaar van het leven van mijn vrouw voor haar gezorgd. Daarna ben ik weer 
aan het werk gegaan.   

68) Bent u tevreden over het aantal/de hoeveelheid activiteiten die u onderneemt?/ de mate 
van maatschappelijke participatie?  
d) Waarom wel of niet?  

Ja, dit is meer dan genoeg. Ik wil dit doorzetten en ik ben ook niet van plan om ergens mee te stoppen 
zo lang ik dit nog kan.  

69) Zou u nog op andere manieren willen meedoen aan de samenleving?  

Het klinkt raar, maar toen ik even gestopt was met werken ben ik op een zangkoor gegaan. We 
stoppen nu even vanwege corona. Dat is mijn nevenactiviteit, maar daar laat ik het bij.  

Bevorderende factoren 

70) Welke factoren zorgen ervoor dat u blijft meedoen?  
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Fysieke gezondheid.  

Belemmerende factoren 

71) Welke factoren belemmeren u in het blijven meedoen?  

Geen.  

Het belang van meedoen  

72) Vindt u meedoen in de samenleving belangrijk?  
d) Waarom wel of niet?  

Ja, we moeten de wereld samen draaiende houden.  

 
73) Merkt u positieve effecten wanneer u iets heeft ondernomen/heeft meegedaan?  

d) Welke effecten zijn dat? 

Je kunt iets voor een ander doen. Ik krijg er energie van en blijf vitaal.   

74) Merkt u negatieve effecten wanneer u iets heeft ondernomen/heeft meegedaan?  
d) Welke effecten zijn dat?  

Ik zou het niet kunnen bedenken.  

75) Wat betekent meedoen (specifieke activiteit) voor uw sociale contacten?  
Dat is heel belangrijk, onder de mensen blijven. Anders vereenzaam je. Doordat ik meedoe heb ik ook 
meer sociale contacten.  

76) Wat betekent meedoen (specifieke activiteit) voor de mate waarin u beweegt? 
Je blijft geestelijk en lichamelijk heel vitaal.  

Activiteiten en interventies   

77) Zouden gemeenten ouderen moeten stimuleren om maatschappelijk actief te zijn?  
b) Waarom wel of niet? 

Ik vind het wel belangrijk dat de gemeente mensen stimuleert om wat te doen. Zoals vrijwilligerswerk. 
Maar er zijn ook mensen van mijn leeftijd die dat niet meer kunnen. Het verschilt erg per persoon.  

22) Wat zouden gemeenten volgens u kunnen doen zodat meer ouderen maatschappelijk actief 
zijn?  

Ik vind het belangrijk dat de gemeente mensen stimuleert in sport. Of activiteiten ontplooien voor 
ouderen mensen om in gemeenschap te blijven zoals kaarten of biljarten. Ouderengymnastiek of 
tennis. Mensen moeten in beweging blijven en in gezelschap/samen. Een gids die je een dorp of stad 
laat zien.  
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Interview 4  

Achtergrond informatie:  
78) Wat is uw leeftijd?  

66 
 

79) Heeft u momenteel betaald werk?  
Nee. 
 

80) Woont u momenteel samen met iemand?  
d) Zo ja, met wie?  

Nee.  
 

81) Wat is uw hoogst genoten opleiding?  
HBSB. Hogere Burgerschool richting bèta (tegenwoordig vwo).   

De definitie van maatschappelijke participatie 

82) Wat zijn uw eerste gedachten bij het begrip maatschappelijke participatie/meedoen?  

Dat je deelneemt aan de maatschappij.  

83) Hoe zou u maatschappelijke participatie omschrijven? 

Deelnemen aan de maatschappij. Niet in een hokje blijven hangen maar naar buitengaan. Het hoeft 
niet zozeer alleen in werk te liggen, het kan ook in contacten.  

84) Op welke manieren bent u bezig met maatschappelijke participatie?/ Wat voor activiteiten 
onderneemt u wat past bij maatschappelijke participatie/meedoen?  

Ik heb veel contacten buiten de deur, ik doe aan salsa, ik ga ook vaak uiteten. Ook heb ik nog veel 
contacten met oud-collega’s en krijg ik nog regelmatig vragen over het werk, zelfs na een half jaar 
nog. Verder wandel ik nog met veel mensen. Anders wandel ik alleen en dan kom ik ook veel mensen 
tegen. Ik zit nu ook bij de buurtvereniging, in het bestuur. Ik werk ook vaak in de tuin met buren. Ik 
heb genoeg contacten met buurtgenoten.  

85) Wat heeft u nodig om deze activiteiten te kunnen blijven doen?  

Een gezond verstand en een gezond lijf. Ik denk dat het gezonde verstand nog het belangrijkste is.  

86) Bent u tevreden over het aantal/de hoeveelheid activiteiten die u onderneemt?/ de mate 
van maatschappelijke participatie?  
e) Waarom wel of niet?  

Ja op zich wel. Ik probeer ook iedere dag een halfuur te wandelen. Ik vind wel dat ik te veel zit maar 
dat schijnt van niet. Ik heb ook nog niet de rust om te gaan zitten lezen. Een dag is zo om. Ik doe niet 
te weinig maar voor mijn gevoel zou ik nog best meer kunnen. Ik moet van mezelf soms meer doen.  

87) Zou u nog op andere manieren willen meedoen aan de samenleving?  

Soms denk ik dat wel, maar vaak ook niet. Je vindt het wel leuk, zoals mijn werk vond ik heel leuk. 
Maar ik wil niet meer die stress hebben van het hebben van deadlines. 

Bevorderende factoren 

88) Welke factoren zorgen ervoor dat u blijft meedoen?  

Dat ik van alles nog wil. Ik wil gewoon graag. En dat ik fit ben, dan kan je van alles en dan wil je van 
alles.  
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Belemmerende factoren 

89) Welke factoren belemmeren u in het blijven meedoen?  

Nee.  

Het belang van meedoen  

90) Vindt u meedoen in de samenleving belangrijk?  
e) Waarom wel of niet?  

Ja, je moet niet zo maar op een eilandje gaan zitten. Mijn vader zei altijd tegen mijn moeder: als je 
nergens heengaat dan word je een eenling. Je moet onder de mensen blijven.  

 
91) Merkt u positieve effecten wanneer u iets heeft ondernomen/heeft meegedaan?  

e) Welke effecten zijn dat? 

Daar word je blij van. Je krijgt een heel fijn gevoel daarvan, vooral als je denkt dat je iets nuttigs hebt 
gedaan.  

92) Merkt u negatieve effecten wanneer u iets heeft ondernomen/heeft meegedaan?  
e) Welke effecten zijn dat?  

Ik geloof niet dat ik negatieve effecten ervaar.  

93) Wat betekent meedoen (specifieke activiteit) voor uw sociale contacten?  
Heel veel. Daar gaat het uiteindelijk om. Ik zou ook best weer naar mijn werk willen, maar dan vooral 
voor het contact met collega’s.  

94) Wat betekent meedoen (specifieke activiteit) voor de mate waarin u beweegt? 
Daar helpt het ook voor want je moet er altijd op uit. 

Activiteiten en interventies   

95) Zouden gemeenten ouderen moeten stimuleren om maatschappelijk actief te zijn?  
c) Waarom wel of niet? 

Dat gaat voor mij niet zo op denk ik. Maar er zijn wel mensen die dat nodig hebben misschien. Maar 
ik ben bang dat dat soort mensen ook niet daarop af komen.  

23) Wat zouden gemeenten volgens u kunnen doen zodat meer ouderen maatschappelijk actief 
zijn?  

Daar heb ik nou geen idee van wat ze zouden moeten organiseren. Ze zijn vrij actief hier.  
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Interview 5 

Achtergrond informatie:  
96) Wat is uw leeftijd?  

81 
 

97) Heeft u momenteel betaald werk?  
Nee. 
 

98) Woont u momenteel samen met iemand?  
e) Zo ja, met wie?  

Ja, partner.  
 

99) Wat is uw hoogst genoten opleiding?  
HBO. Kweekschool. 

De definitie van maatschappelijke participatie 

100) Wat zijn uw eerste gedachten bij het begrip maatschappelijke participatie/meedoen?  

Het eerste wat bij me binnenkomt is hoe kun je nog wat betekenen in deze maatschappij?  

101) Hoe zou u maatschappelijke participatie omschrijven? 

Zoveel mogelijk actief meedoen, maar ook proberen zoveel mogelijk sociale contacten te 
onderhouden. Niet alleen met leeftijdsgenoten maar ook met jongeren.  

102) Op welke manieren bent u bezig met maatschappelijke participatie?/ Wat voor activiteiten 
onderneemt u wat past bij maatschappelijke participatie/meedoen?  

Nou niet zoveel meer tegenwoordig. Wel ben ik veel bezig met het onderhouden van contacten met 
vrienden. Ik spreek ook veel mensen buiten als ik mijn hond uitlaat. Dat vind ik ook een vorm van 
participatie, want je kunt jezelf ook afsluiten en thuis achter de geraniums gaan zitten.  

Ik lees ook veel. We hebben nog best een groot huis en ik moet nog best veel doen. Ik ben in huis vaak 
bezig. Ik onderhoud ook veel contact op sociale media met verre familie.  

103) Wat heeft u nodig om deze activiteiten te kunnen blijven doen?  

Wat je nodig hebt om die activiteiten te kunnen blijven doen is: er moet goed vervoer zijn, je moet je 
kunnen verplaatsen, je moet nog zelf lichamelijk mobiel zijn en je moet gezond blijven dat is het 
allerbelangrijkste. Niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk. Want als je dement wordt of je krijgt 
Alzheimer dan komt er van alle maatschappelijke participatie niets meer terecht.  

104) Bent u tevreden over het aantal/de hoeveelheid activiteiten die u onderneemt?/ de mate 
van maatschappelijke participatie?  
f) Waarom wel of niet?  

Ja daar ben ik wel tevreden over want ik merk dat ik niet zoveel meer hoef. Ik heb heel veel gedaan. 
Mooie reizen gemaakt, in het buitenland gewoon en ik vind het wel goed op het moment.  

105) Zou u nog op andere manieren willen meedoen aan de samenleving?  

Nee nu niet meer.  

Bevorderende factoren 

106) Welke factoren zorgen ervoor dat u blijft meedoen?  
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Dat je gezond blijft. Dat is zo belangrijk om mijn leeftijd. Ook de sociale contacten dragen eraan bij, ik 
zou het heel vervelend vinden als ik mijn vrienden niet meer zag.  

We hebben het er ook wel eens over gehad om te verhuizen, maar hier heb ik aan de overkant het 
gezondheidscentrum, de huisarts, de apotheek en de tandarts en alles. En ook de winkels zijn hier 
dichtbij.  

Gelukkig heb ik mijn man die nog gaan autorijden, want ik heb mijn rijbewijs laten verlopen. Dat is al 
heel lang geleden. Toen moest ik opnieuw examen doen en toen dacht ik laat maar. Ik heb toen bijna 
een ongeluk veroorzaakt op de snelweg. Daar ben ik zo vreselijk van geschrokken. Op een gegeven 
moment deed ik alles samen met mijn man en kwam ik tot de ontdekking dat ik nooit meer reed, ik 
vond het wel prima zo. Achteraf heb ik daar wel spijt van want mocht mijn man eerder overlijden dan 
ik dan heb ik geen vervoer meer, maar er zijn dan natuurlijk ook nog andere oplossingen.  

Ik vind het ook fijn dat ik goed om kan gaan met online zaken.  

Belemmerende factoren 

107) Welke factoren belemmeren u in het blijven meedoen?  

Nou als je 81 bent, dan gaat je gezondheid natuurlijk wat achteruit, dat kan niet anders. Je merkt dat 
je ouder wordt, er is een punt dan wil het niet zo meer. Een jaar of twee geleden liep ik nog zo grote 
wandelingen, als ik nu een halfuurtje wandel dan ben ik trots op mezelf. Het is echt dat je lichamelijk 
achteruit gaat en dat belemmert je. Als ik moet kiezen dan kies ik er toch voor dat ik minder ver kan 
lopen maar dat ik hier nog goed ben (wijst naar hoofd). Ik heb een goed geheugen.  

Het belang van meedoen  

108) Vindt u meedoen in de samenleving belangrijk?  
f) Waarom wel of niet?  

Voor mij is dat nu minder belangrijk dan eerder. Ik kan niet zeggen dat het onbelangrijk is want je 
kunt je niet afsluiten, maar ik vind het minder belangrijk dan een aantal jaren geleden. Toen wilde ik 
overal bij zijn, ik wilde gezien worden. Nu kan het me niets meer schelen. Sociale contacten hebben 
blijft belangrijk, anders vereenzaam je.  

 
109) Merkt u positieve effecten wanneer u iets heeft ondernomen/heeft meegedaan?  

f) Welke effecten zijn dat? 

Ja, vooral als ik goede gesprekken heb met vriendinnen. Ik help een vriendin ook vaak.  

110) Merkt u negatieve effecten wanneer u iets heeft ondernomen/heeft meegedaan?  
f) Welke effecten zijn dat?  

Nou het kan natuurlijk ook wel eens zijn dat ik ruzie krijg met iemand.  

111) Wat betekent meedoen (specifieke activiteit) voor uw sociale contacten?  
Dat heb ik eigenlijk al beantwoord. Als je niet gaat of je komt niet dan ontmoet je ook niemand.  

112) Wat betekent meedoen (specifieke activiteit) voor de mate waarin u beweegt? 
Als je wil meedoen en je wil gewoon een boodschap kunnen doen en je wil naar het dorp kunnen is 
het heel belangrijk dat je je nog goed kan bewegen.  

Activiteiten en interventies   

113) Zouden gemeenten ouderen moeten stimuleren om 
maatschappelijk actief te zijn?  

d) Waarom wel of niet? 
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Ja, tot een bepaalde leeftijd en met de gezondheidstoestand in aanmerking genomen uiteraard. Je 
hebt natuurlijk nog heel vitale ouderen, ik ben ook nog redelijk vitaal, maar ik zou het niet meer op 
kunnen brengen om op een vaste dag en op vaste uren ergens naartoe te moeten. Ik zou me niet 
meer willen vastleggen, wel flexibel. Tot je 80ste kun je nog best leuk deelnemen aan een 
maatschappelijk leven. Zoals helpen in een ziekenhuis door bloemen te verzorgen of mensen te 
begeleiden, niet dat ik het zou willen maar dat kan natuurlijk wel tot je 80ste en misschien nog wel 
langer.   

24) Wat zouden gemeenten volgens u kunnen doen zodat meer ouderen maatschappelijk actief 
zijn?  

Ik vind dat er hier heel weinig voor ouderen georganiseerd wordt. Nogmaals, dat zijn allemaal dingen 
waar ik niet van houd maar er is bijvoorbeeld niet een volksdansgroep, veel dingen gaan hier in het 
Fries dan haak ik direct af, ik woon al 43 jaar in Friesland maar ik spreek het nog steeds niet. Dat vind 
ik een minpunt, dat belemmert je. Een leuke taalcursus is hier ook niet. Vroeger hadden we hier een 
cultuurraad volgens mij is die er ook niet meer. Vroeger heb ik nog in een groep gezeten die 
ondersteunde de gemeenteraad bij het organiseren van activiteiten, zoals cabaret en lezingen.   
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Interview 6  

Achtergrond informatie:  
114) Wat is uw leeftijd?  

84 
 

115) Heeft u momenteel betaald werk?  
Nee. 
 

116) Woont u momenteel samen met iemand?  
f) Zo ja, met wie?  

Ja, partner.  
 

117) Wat is uw hoogst genoten opleiding?  
Hogere burgerschool (bèta). 

De definitie van maatschappelijke participatie 

118) Wat zijn uw eerste gedachten bij het begrip maatschappelijke participatie/meedoen?  

Daar heb ik eigenlijk geen gedachten bij. 

119) Hoe zou u maatschappelijke participatie omschrijven? 

Deelnemen aan de maatschappij.  

120) Op welke manieren bent u bezig met maatschappelijke participatie?/ Wat voor activiteiten 
onderneemt u wat past bij maatschappelijke participatie/meedoen?  

Ik golf, ik laat mijn honden uit. Bij het uitlaten van mijn honden ontmoet ik mensen. Contacten met 
vrienden, niet veel maar er zijn wel vrienden waarmee ik contact heb. Ik zit ook bij wetenschappelijke 
panels.  

121) Wat heeft u nodig om deze activiteiten te kunnen blijven doen?  

Gezondheid. Dat ik niet zulke ernstige kwalen heb dat ik niet kan golfen en niet kan tuinieren. Vooral 
lichamelijk fit zijn.  

122) Bent u tevreden over het aantal/de hoeveelheid activiteiten die u onderneemt?/ de mate 
van maatschappelijke participatie?  
g) Waarom wel of niet?  

Ja, daar ben ik tevreden over.  

123) Zou u nog op andere manieren willen meedoen aan de samenleving?  

Nee daar heb ik geen behoefte aan.  

Bevorderende factoren 

124) Welke factoren zorgen ervoor dat u blijft meedoen?  

Gezond blijven. Lichamelijk gezond blijven waardoor ik nog kan golfen en kan autorijden. En ook een 
beetje gezond leven. Hierbij denk ik aan gezonde voeding, ik zorg dat ik altijd fruit eet, ik zorg dat ik 
niet te veel eet waardoor ik op gewicht blijf, ik ga nooit laat naar bed, ik sta altijd vroeg op om de 
hond uit te laten wat zorgt voor regelmaat in mijn leven, dat is heel belangrijk. Ik loop iedere ochtend 
een uur met de hond. Het is zeer belangrijk dat ik een hond heb. Een huisdier is belangrijk omdat het 
regelmaat brengt in je gezin, wat afleiding, je hebt weer iemand om voor te zorgen en om wie je je 
bezorgd kunt maken. Het enige nadeel is dat je zo’n huisdier overleeft, dat is een reden dat veel oude 
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mensen er niet meer aan beginnen. Wij hebben er ook over nagedacht, maar dit kwam op ons pad 
anders hadden we het niet gedaan.   

Belemmerende factoren 

125) Welke factoren belemmeren u in het blijven meedoen?  

Geen.  

Het belang van meedoen  

126) Vindt u meedoen in de samenleving belangrijk?  
g) Waarom wel of niet?  

Ik heb er niet zo’n behoefte meer aan. Vroeger wel, elk feestje was ik aanwezig.  

 
127) Merkt u positieve effecten wanneer u iets heeft ondernomen/heeft meegedaan?  

g) Welke effecten zijn dat? 

Nou als ik bij golfen de eerste prijs win dan ben ik de hele dag wel erg vrolijk. En als ik individueel 
zonder te golfen een wandeling maak van ruim anderhalf uur, dan geef ik mezelf ook nog een 
schouderklopje op mijn leeftijd.  

128) Merkt u negatieve effecten wanneer u iets heeft ondernomen/heeft meegedaan?  
g) Welke effecten zijn dat?  

Een negatief effect daar heb ik alleen last van als ik vier uur moet hebben golfen in de stromende 
regen. Dan ben ik niet te genieten. Als je je opgeeft voor een wedstrijd wordt je geacht te komen. 
Maar ik merk eigenlijk geen negatieve effecten.  

129) Wat betekent meedoen (specifieke activiteit) voor uw sociale contacten?  
Ik heb niet heel veel contacten. Tijdens golfen maak je wel contact maar je bent dan geconcentreerd 
op je spel. Na afloop drink je een drankje en dan praat je wel met elkaar, maar dat blijft oppervlakkig. 
Het betekent niet veel voor mijn sociale contacten.   

130) Wat betekent meedoen (specifieke activiteit) voor de mate waarin u beweegt? 
Heel belangrijk. Beweging is zeer belangrijk vooral op onze leeftijd. Alle activiteiten die ik onderneem 
zorgen ervoor dat ik beweeg.  

Activiteiten en interventies   

131) Zouden gemeenten ouderen moeten stimuleren om 
maatschappelijk actief te zijn?  

e) Waarom wel of niet? 

Ik heb het idee dat de gemeente al genoeg doet voor ouderen. Wij nemen er nooit aan deel maar ze 
doen volgens mij wel veel voor ouderen.  

25) Wat zouden gemeenten volgens u kunnen doen zodat meer ouderen maatschappelijk actief 
zijn?  

Ik zou het niet weten. Wij hebben hier een blaadje de Stienser Omroeper en daar wordt dan wel 
eens in aangekondigd dat er iets voor ouderen is, maar wij nemen er nooit aan deel. Van mij hoeft de 
gemeente niet meer te doen om activiteiten voor ouderen te ontplooien, er is al genoeg, En het 
moet misschien ook meer vanuit jezelf komen.  

Interview 7 
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Achtergrond informatie:  
132) Wat is uw leeftijd?  

70 
 

133) Heeft u momenteel betaald werk?  
Nee. 
 

134) Woont u momenteel samen met iemand?  
g) Zo ja, met wie?  

Ja, partner.  
 

135) Wat is uw hoogst genoten opleiding?  
HBO. 

De definitie van maatschappelijke participatie 

136) Wat zijn uw eerste gedachten bij het begrip maatschappelijke participatie/meedoen?  

Meedoen. 

137) Hoe zou u maatschappelijke participatie omschrijven? 

Dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om mee te kunnen doen aan de maatschappij, zowel 
betaald als onbetaald.  

138) Op welke manieren bent u bezig met maatschappelijke participatie?/ Wat voor activiteiten 
onderneemt u wat past bij maatschappelijke participatie/meedoen?  

Ik ben vrijwilligers VPTZ, dat is een organisatie waarbij mensen vrijwillig helpen om bij het laatste stuk 
van een leven aanwezig te zijn, in de terminale fase. VPTZ staat voor Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg. Ik ben drie jaar vrijwilliger geweest en ik ben nu de voorzitter van het bestuur, dat is mijn 
bijdrage momenteel. Ik deed altijd de coördinatie van de cantorij bij de kerk, maar door corona is er 
niets meer te coördineren. Dat is wel een handicap, dingen die je altijd gedaan hebt die door corona 
niet kunnen gebeuren. Ik ben ook nog bezig met het organiseren van een reünie voor oud 
studiegenoten, dat is straks in 2022 50 jaar geleden dat we ons diploma gehaald hebben. Dat was 
met 50 studenten, die we allemaal opgespoord hebben. Deze organisatie kost ook tijd. Ik zit ook nog 
bij een vrouwengroepje, maar dat is meer voor mijn eigen plezier. Dat is bij de muziekschool, dan 
zingen we samen elke week op woensdag, van alles wat. Het is duidelijk voor mijn eigen plezier 
omdat ik van zingen houd. Ik wandel ook regelmatig met een buurvrouw. Ik zwem ook nog.  

139) Wat heeft u nodig om deze activiteiten te kunnen blijven doen?  

Gezondheid natuurlijk. Dat betekent dat ik goed door de bocht kan en dat ik niet gehinderd wordt 
door weet ik veel wat. Als je wat ouder bent dan gaat het allemaal minder snel dan als je jonger bent. 
Ik ben redelijk goed gezond dus ik heb niets te klagen. Ik kan fietsen, lopen, autorijden, dat is ook heel 
belangrijk.  

140) Bent u tevreden over het aantal/de hoeveelheid activiteiten die u onderneemt?/ de mate 
van maatschappelijke participatie?  
h) Waarom wel of niet?  

Ja hoor.  

141) Zou u nog op andere manieren willen meedoen aan de samenleving?  

Ik vind het genoeg wat ik nu doe. Volgende week hebben we weer een vergadering met de VPTZ, daar 
komt ook een hele boel geregel bij kijken met de agenda, stukken en de website.  
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Bevorderende factoren 

142) Welke factoren zorgen ervoor dat u blijft meedoen?  

Dat ik het belangrijk vind dat de maatschappij goed door blijft draaien. Ik weet niet precies wat goed 
is maar dat het allemaal doorgaat en dat mensen er niet aan onderdoor gaan en dat er geen mensen 
zijn die niet mee kunnen doen.  

Belemmerende factoren 

143) Welke factoren belemmeren u in het blijven meedoen?  

Ik zou het niet weten. Ik denk dat ik mondig genoeg ben om op mensen af te stappen en mee te 
doen. Ik ken ook wel mijn grenzen je moet ook wel eens een middag niks kunnen doen. 

Het belang van meedoen  

144) Vindt u meedoen in de samenleving belangrijk?  
h) Waarom wel of niet?  

Ik vind het heel belangrijk omdat mensen op een goede manier samen kunnen leven. Voor zover ik 
daar een bijdrage aan kan leveren dan wil ik dat graag doen.  

 
145) Merkt u positieve effecten wanneer u iets heeft ondernomen/heeft meegedaan?  

h) Welke effecten zijn dat? 

Ja als ik iets gedaan heb wat ik leuk vind dan krijg ik veel energie. Doordat ik wandel met mijn 
buurvrouw bijvoorbeeld ervaar is gezelligheid.  

146) Merkt u negatieve effecten wanneer u iets heeft ondernomen/heeft meegedaan?  
h) Welke effecten zijn dat?  

Nee, wat ik doe is gewoon goed.  

147) Wat betekent meedoen (specifieke activiteit) voor uw sociale contacten?  
Ik woon al heel lang in … en ik heb hier veel sociale contacten. Soms kom je bij deze contacten voor je 
plezier en soms moet je ze helpen omdat zij het even moeilijk hebben. Ik heb wel gepoetst bij iemand 
omdat die mevrouw gevallen was. Als ik merk dat anderen moeite hebben met eten koken dan maak 
ik af en toe iets extra’s en breng ik het. Doordat ik deze dingen doe heb ik wel meer sociale contacten.  

148) Wat betekent meedoen (specifieke activiteit) voor de mate waarin u beweegt? 
Ik zwem en ik wandel dat is alles wat ik doe.  

Activiteiten en interventies   

149) Zouden gemeenten ouderen moeten stimuleren om 
maatschappelijk actief te zijn?  

f) Waarom wel of niet? 

Ik denk dat dat ook een verantwoordelijkheid is van de mensen zelf, wat wil je doen in de 
maatschappij? Ik vind dat de gemeente ook niet al te betuttelend moet zijn over wat mensen wel of 
niet moeten doen.  

26) Wat zouden gemeenten volgens u kunnen doen zodat meer ouderen maatschappelijk actief 
zijn?  

Dat weet ik niet. 

27) Wilt u voor de rest nog iets kwijt over maatschappelijke participatie?  
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Nou, ik woon samen met mijn man en wij hebben vijf zonen. Dat kost ook nogal wat tijd. Ik weet niet 
of dit ook onder het onderhouden van sociale contacten valt maar met de een wandel ik en bij de 
ander helpen we in huis met schilderen.  
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Interview 8  

Achtergrond informatie:  
150) Wat is uw leeftijd?  

76 
151) Waar woont u?  

 
Sneek 
 

152) Heeft u momenteel betaald werk?  
Nee. 
 

153) Woont u momenteel samen met iemand?  
h) Zo ja, met wie?  

Nee.  
 

154) Wat is uw hoogst genoten opleiding?  
Mavo.  

De definitie van maatschappelijke participatie 

155) Wat zijn uw eerste gedachten bij het begrip maatschappelijke participatie/meedoen?  

Belangrijk dat het onderzocht wordt.  

156) Hoe zou u maatschappelijke participatie omschrijven? 

Belangrijk voor mensen dat maatschappelijke participatie van ouderen onderzocht wordt. Meedoen 
betekent voor iedereen wat anders.  

157) Op welke manieren bent u bezig met maatschappelijke participatie?/ Wat voor activiteiten 
onderneemt u wat past bij maatschappelijke participatie/meedoen?  

Onderhouden van contacten met kennissen en familie. Ik doe aan ouderengymnastiek. Ik ben 
reservesecretaresse van de gymnastiekgroep. Al het sociale gebeuren binnen de groep verzorg ik. 
Zowel telefonisch contact als fysiek. Mensen vinden dat leuk maar ik heb er zelf ook echt behoefte 
aan. Het is op vrijwillige basis. De sociale verbinding tussen mensen is heel erg belangrijk, daar 
ontbreekt het in de maatschappij nog wel eens aan. Ik ga ook naar de sportschool maar dat heeft met 
mijn lichamelijke fitheid te maken.  

158) Wat heeft u nodig om deze activiteiten te kunnen blijven doen?  

Dat ik me verplaatsen kan. De auto tot mijn beschikking hebben.  

159) Bent u tevreden over het aantal/de hoeveelheid activiteiten die u onderneemt?/ de mate 
van maatschappelijke participatie?  
i) Waarom wel of niet?  

Ja ik ben wel tevreden omdat de activiteiten gezellig zijn en omdat ik mezelf nog kan verplaatsen.  

160) Zou u nog op andere manieren willen meedoen aan de samenleving?  

Momenteel niet.   

Bevorderende factoren 

161) Welke factoren zorgen ervoor dat u blijft meedoen?  

De gezelligheid en zodat ik blijf bewegen. En ik wil graag in contact komen met andere mensen. 
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Belemmerende factoren 

162) Welke factoren belemmeren u in het blijven meedoen?  

De financiële kant, dat je het allemaal kunt blijven betalen. En de mobiliteit.  

Het belang van meedoen  

163) Vindt u meedoen in de samenleving belangrijk?  
i) Waarom wel of niet?  

Ja contact met andere mensen blijven houden is heel belangrijk.  

 
164) Merkt u positieve effecten wanneer u iets heeft ondernomen/heeft meegedaan?  

i) Welke effecten zijn dat? 

Veel plezier vooral.  

165) Merkt u negatieve effecten wanneer u iets heeft ondernomen/heeft meegedaan?  
i) Welke effecten zijn dat?  

Nee, niet echt.   

166) Wat betekent meedoen (specifieke activiteit) voor uw sociale contacten?  
Ik denk dat ik dat net eigenlijk al heb gezegd. Dus echt dat je bij een groep hoort en dat je contact met 
je medemensen hebt.  

167) Wat betekent meedoen (specifieke activiteit) voor de mate waarin u beweegt? 
Welbevinden. Ik voel me er echt beter en fitter door. Ik zit lekker in mijn vel.  

Activiteiten en interventies   

168) Zouden gemeenten ouderen moeten stimuleren om 
maatschappelijk actief te zijn?  

g) Waarom wel of niet? 

Ja zeker. Toen ik net in Sneek kwam wonen kreeg ik een uitnodiging voor een gezondheidscheck in het 
wijkcentrum. Toen dacht ik: goh wat leuk, wat een vooruitstrevende gemeente. Dankzij dat onderzoek 
ben ik dus bij de gymnastiekvereniging gekomen. Dat moeten ze zeker blijven doen. 

28) Wat zouden gemeenten volgens u kunnen doen zodat meer ouderen maatschappelijk actief 
zijn?  

Dan zouden ze een groep vrijwilligers moeten zoeken die dingen willen organiseren voor ouderen. 
Een wandelgroep of fietsgroep. Dat wordt ook wel gedaan vanuit het wijkcentrum maar door corona 
is er veel weggevallen. Dat lees ik in het wijkkrantje.  

29) Wilt u voor de rest nog iets kwijt over maatschappelijke participatie?  

Volgens mij heb ik genoeg gezegd.  
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Interview 9  

Achtergrond informatie:  
169) Wat is uw leeftijd?  

67 
 

170) Heeft u momenteel betaald werk?  
Nee.  
 

171) Woont u momenteel samen met iemand?  
i) Zo ja, met wie?  

Ja, partner.  
 

172) Wat is uw hoogst genoten opleiding?  
Middelbare meisjesschool.  

De definitie van maatschappelijke participatie 

173) Wat zijn uw eerste gedachten bij het begrip maatschappelijke participatie/meedoen?  

Meedoen aan de maatschappij.  

174) Hoe zou u maatschappelijke participatie omschrijven? 

Het functioneren van wat er om je heen gebeurd, hoe kan ik eraan meewerken. 

175) Op welke manieren bent u bezig met maatschappelijke participatie?/ Wat voor activiteiten 
onderneemt u wat past bij maatschappelijke participatie/meedoen?  

Ik doe een aantal dingen op kerkelijk gebied. Ik zoek mensen op, ik maak een parochieblad, ik loop 
voor kerkbalans. We hebben redactievergaderingen voor het parochieblad. Ondanks dat je niet meer 
werkt wordt je op die manier toch weer geschoold. Dan stop je niet met al je ontwikkelingen. Ik doe 
aan mantelzorg, ik verzorg mijn moeder van 96 die nog op zichzelf woont. Het onderhouden van 
sociale contacten met buren. Deze activiteiten geven voldoening. Dat je iets voor een ander kunt 
doen, dat geeft ook een stuk voldoening.  

176) Wat heeft u nodig om deze activiteiten te kunnen blijven doen?  

Ik vind het wel fijn dat je een stukje bijscholing krijgt voor de dingen die je doet. Ik zit bijvoorbeeld in 
de redactie van een parochieblad, dat maken we zeven keer per jaar. Dat is best ingewikkeld, je moet 
het altijd in systemen zetten en daarvoor krijgen we eens per jaar een bijscholing voor. Ook 
bijvoorbeeld over hoe kun je goed een interview afleggen. Wat betreft de mantelzorg voor mijn 
moeder heb ik een stuk ontlasting van mantelzorg gekregen. Omdat ik dat elke dag deed vond ik de 
mantelzorg erg ontlastend, maar op deze manier krijg ik een stukje ondersteuning twee dagen per 
week.  

177) Bent u tevreden over het aantal/de hoeveelheid activiteiten die u onderneemt?/ de mate 
van maatschappelijke participatie?  
j) Waarom wel of niet?  

Ja ik doe een hele hoop dingen en er wordt ook wel veel beroep op mij gedaan moet ik zeggen. Dus ik 
heb genoeg activiteiten, meer dan voldoende. Toen ik met pensioen ging heb ik de eerste twee jaar 
veel gedaan voor anderen totdat ik dacht: wat vind ik zelf nou leuk? Het is een valkuil dat je tijd hebt, 
iedereen vraagt je overal voor. Je moet daarin wel je grenzen zien te vinden. Ik ben nu drie jaar met 
pensioen.  

178) Zou u nog op andere manieren willen meedoen aan de samenleving?  



 

 54 

Momenteel niet.   

Bevorderende factoren 

179) Welke factoren zorgen ervoor dat u blijft meedoen?  

Dat je er plezier in hebt. Je moet gewaardeerd worden. Gezondheid is natuurlijk ook een voorwaarde 
om nog veel te kunnen doen.  

Belemmerende factoren 

180) Welke factoren belemmeren u in het blijven meedoen?  

Dat je soms te veel dingen hebt of zou willen. Je moet een evenwicht zien te vinden in dingen die je 
zelf wil doen en in de dingen die je voor een ander doet.  

Het belang van meedoen  

181) Vindt u meedoen in de samenleving belangrijk?  
j) Waarom wel of niet?  

Ja je maakt deel uit van die samenleving dus ik vind dat je daar ook iets voor moet doen.  

 
182) Merkt u positieve effecten wanneer u iets heeft ondernomen/heeft meegedaan?  

j) Welke effecten zijn dat? 

Dat je toch wel een stuk waardering krijgt. Prikkelen en ontwikkelingen van hersenen.  

183) Merkt u negatieve effecten wanneer u iets heeft ondernomen/heeft meegedaan?  
j) Welke effecten zijn dat?  

Nee, ik ben zelf heel positief ingesteld, dus dat helpt wel denk ik.  

184) Wat betekent meedoen (specifieke activiteit) voor uw sociale contacten?  
Het geeft weer een hele boel contacten erbij, maar het is niet zo dat ik anders geen contacten zou 
hebben. Het is voor mij niet zo dat ik maatschappelijk betrokken ben om mensen te leren kennen. Het 
is meer dat je zelf vind dat je mee moet doen.  

185) Wat betekent meedoen (specifieke activiteit) voor de mate waarin u beweegt? 
Niks extra’s. Je fietst af en toe naar mensen toe die je bezoekt voor de kerk.  

Activiteiten en interventies   

186) Zouden gemeenten ouderen moeten stimuleren om 
maatschappelijk actief te zijn?  

h) Waarom wel of niet? 

Het kan natuurlijk. Je zou wijkcentra kunnen stimuleren. Ik kan me voorstellen dat het belangrijk is 
voor mensen dat ze in bepaalde wijken gezien voelen en betrokken zijn. Als het de mensen zelf niet 
lukt moeten ze ondersteuning krijgen.  

30) Wat zouden gemeenten volgens u kunnen doen zodat meer ouderen maatschappelijk actief 
zijn?  

Ik denk bij gemeenten toch altijd vanuit wijkcentra. Maar als je een beetje alert bent wordt er van 
alles wel georganiseerd.  

31) Wilt u voor de rest nog iets kwijt over maatschappelijke participatie?  
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In mijn wijk en buurt bestaat de maatschappelijke betrokkenheid wel. Ik ben bijvoorbeeld te sporten 
geweest en daarna maak je toch contacten met mensen. Natuurlijk heb je altijd het gevoel dat je nog 
meer zou kunnen doen. Het is fijn om mensen om je heen te hebben waar je dingen mee doet. Je 
krijgt er ook veel voor terug. Ik ga een keer per maand ook naar een zwakbegaafd iemand, die ken ik 
van de sociale werkplaats, de kerk heeft dat aan mij gevraagd of ik dat zou willen doen. Ik heb ook 
nog iemand, dat is een vluchteling, die woont in een instelling voor mensen met niet aangeboren 
hersenletsel.   
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Interview 10  

Achtergrond informatie:  
187) Wat is uw leeftijd?  

66 
 

188) Heeft u momenteel betaald werk?  
Nee.  
 

189) Woont u momenteel samen met iemand?  
j) Zo ja, met wie?  

Ja, partner.  
 

190) Wat is uw hoogst genoten opleiding?  
Anesthesiemedewerker. 

De definitie van maatschappelijke participatie 

191) Wat zijn uw eerste gedachten bij het begrip maatschappelijke participatie/meedoen?  

Dat je een beetje betrokken blijft wat er in de maatschappij gebeurd.  

192) Hoe zou u maatschappelijke participatie omschrijven? 

Eigenlijk het zelfde antwoord als op de volgende vraag.  

193) Op welke manieren bent u bezig met maatschappelijke participatie?/ Wat voor activiteiten 
onderneemt u wat past bij maatschappelijke participatie/meedoen?  

Door corona is dat natuurlijk wat beperkt. Ik ging natuurlijk met pensioen in de coronatijd. Toen was 
er niet zoveel te beleven. Ik ben momenteel niet echt betrokken bij vrijwilligerswerk of mantelzorg. Je 
gaat wel bij familie, kennissen en vrienden op bezoek. Op deze manier ben ik nog wel betrokken. Ik ga 
ook wel eens naar de bioscoop en uiteten en lees de krant en ik drink bij de buurvrouw koffie.  

194) Wat heeft u nodig om deze activiteiten te kunnen blijven doen?  

Gezond blijven. Dat je goed mobiel bent, ik heb een auto en kan zelf autorijden. Dat is het 
belangrijkste, dat je lichamelijk en geestelijk gezond blijft.  

195) Bent u tevreden over het aantal/de hoeveelheid activiteiten die u onderneemt?/ de mate 
van maatschappelijke participatie?  
k) Waarom wel of niet?  

Ja daar ben ik wel tevreden over. Als je gezond bent is er genoeg om te gaan doen. Als het mooi weer 
is kun je ook een stuk gaan wandelen of fietsen.   

196) Zou u nog op andere manieren willen meedoen aan de samenleving?  

Nee, ik ben zelf niet zo’n groepsmens. Dat ik op alle clubjes of verenigingen wil. Ik kan mezelf heel 
goed vermaken en ik kan ook heel goed alleen zijn.  

Bevorderende factoren 

197) Welke factoren zorgen ervoor dat u blijft meedoen?  

Gezondheid, mobiliteit, gezelligheid van andere mensen. Dat hoeft niet in een grote groep te zijn dat 
kan ook met 1 of 2 personen.  

Belemmerende factoren 
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198) Welke factoren belemmeren u in het blijven meedoen?  

Nee eigenlijk niet.  

Het belang van meedoen  

199) Vindt u meedoen in de samenleving belangrijk?  
k) Waarom wel of niet?  

Dat hangt ook een beetje van je karakter af. Ik kan me in mijn eentje ook prima vermaken en daar 
heb ik niet altijd andere mensen voor nodig. Maar het is wel belangrijk om mensen te blijven zien.  

 
200) Merkt u positieve effecten wanneer u iets heeft ondernomen/heeft meegedaan?  

k) Welke effecten zijn dat? 

Ja, neem een vakantie in het buitenland waar je nieuwe dingen ziet en nieuwe mensen ontmoet. Dat 
ik goed voor je brein denk ik om nieuwe indrukken op te doen.  

201) Merkt u negatieve effecten wanneer u iets heeft ondernomen/heeft meegedaan?  
k) Welke effecten zijn dat?  

Nee, dat heb ik niet zo gauw. Ik denk ook dat ik positief ingesteld ben.  

202) Wat betekent meedoen (specifieke activiteit) voor uw sociale contacten?  
Sociale contacten moet je een beetje bijhouden. Dat moet ook van twee kanten komen.  

203) Wat betekent meedoen (specifieke activiteit) voor de mate waarin u beweegt? 
Ik probeer wel elke dag beweging te krijgen, ik denk dat dat alleen maar goed is.  

Activiteiten en interventies   

204) Zouden gemeenten ouderen moeten stimuleren om 
maatschappelijk actief te zijn?  

i) Waarom wel of niet? 

Ja ik denk dat dat wel gebeurd. Dat mensen bijvoorbeeld naar bejaardengymnastiek gaan of 
bloemschikken. Ik denk wel dat dat belangrijk is. Sommige ouderen hebben deze stimulans nodig en 
het gaat niet altijd van henzelf uit. De een zal er wel aan meedoen en de ander niet. Ik denk dat je op 
deze manier wel vereenzaming tegen kunt zijn. 

32) Wat zouden gemeenten volgens u kunnen doen zodat meer ouderen maatschappelijk actief 
zijn?  

Laat de bejaardentehuizen terugkomen. Ik weet niet of dit een taak van de gemeente is. Maar daar 
worden ook altijd dingen georganiseerd. Je hebt je eigen kamer maar toch de gelegenheid om 
mensen op te zoeken. Jaren geleden is gezegd dat mensen zo lang mogelijk thuis willen blijven 
wonen, maar dat is niet voor iedereen goed. Dus ik zie bij het ouder worden veel meer in het 
samenwonen van bejaarden met toch hun eigen woongelegenheid. Ik denk dat je op deze manier 
veel eenzaamheid oplost en er voor zorgt dat ouderen betrokken blijven.  

33) Wilt u voor de rest nog iets kwijt over maatschappelijke participatie?  

Nee, wat ik net gezegd heb. Wat ik kwijt zou willen is laat de bejaardentehuizen terug komen.  

Interview 11 

Achtergrond informatie:  
205) Wat is uw leeftijd?  
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71 
 

206) Heeft u momenteel betaald werk?  
Nee.  
 

207) Woont u momenteel samen met iemand?  
k) Zo ja, met wie?  

Ja, partner.  
 

208) Wat is uw hoogst genoten opleiding?  
Docent HBO.  

De definitie van maatschappelijke participatie 

209) Wat zijn uw eerste gedachten bij het begrip maatschappelijke participatie/meedoen?  

Deelnemen aan de maatschappij.  

210) Hoe zou u maatschappelijke participatie omschrijven? 

Wat doe je allemaal, hoe vermaak je je en wat vind zinvol om te doen. Dat kan heel verschillend zijn 
zoals van tuinieren houden of juist van fietsen, sporten of lezen. Allerlei dingen die te maken hebben 
met vrijetijdsbesteding.  

211) Op welke manieren bent u bezig met maatschappelijke participatie?/ Wat voor activiteiten 
onderneemt u wat past bij maatschappelijke participatie/meedoen?  

Ik hou van bridgen en ben lid van twee verenigingen, waardoor ik twee keer in de week bridge. Dat is 
nu online. Daardoor is je wel een beetje de sociale contacten. De interactie met andere mensen is een 
gemis. Ik ben voorzitter van de buurtvereniging maar dat is door corona stil komen te liggen. Ook 
passen wij 1 keer in de twee weken op ons kleinkind. Wandelen doen we samen iedere dag een uur. Ik 
heb ook een abonnement op de krant en zit zo een paar uurtjes in de krant. ’s Avonds kijken we veel 
praatprogramma’s, informatieve programma’s. We hebben geen sociale media. We hebben ook 
goede contacten met de buurt. Dat geeft ook woonplezier.  

212) Wat heeft u nodig om deze activiteiten te kunnen blijven doen?  

Gezond blijven. Dat is misschien een cliché maar dat is gewoon zo. Ik ben twee keer door het oog van 
de naald gegaan. Ik heb een hersentumor gehad een openhartoperatie. Ik ben er nu weer bovenop, ik 
voel me fit en kan alles weer. Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om dingen te kunnen doen.  

213) Bent u tevreden over het aantal/de hoeveelheid activiteiten die u onderneemt?/ de mate 
van maatschappelijke participatie?  
l) Waarom wel of niet?  

Ja, ik denk het wel. Het is nu iets minder door de coronatijd. Maar je hebt wel allerlei mogelijkheden 
hier in de buurt. Wat ik ook nog wel eens doe is naar de bibliotheek naar het leescafe.  

214) Zou u nog op andere manieren willen meedoen aan de samenleving?  

Ik heb geen wensen van dat zou ik nog graag willen doen, dat kan ik niet bedenken.  

Bevorderende factoren 

215) Welke factoren zorgen ervoor dat u blijft meedoen?  

Dat ik gezond ben en dat ik het leuk vind om te doen.  

Belemmerende factoren 
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216) Welke factoren belemmeren u in het blijven meedoen?  

Ik voel op dit moment geen belemmeringen eigenlijk.  

Het belang van meedoen  

217) Vindt u meedoen in de samenleving belangrijk?  
l) Waarom wel of niet?  

Ja, het is belangrijk voor sociale contacten.  

 
218) Merkt u positieve effecten wanneer u iets heeft ondernomen/heeft meegedaan?  

l) Welke effecten zijn dat? 

Ja, zoals bijvoorbeeld met bridgen. Als je goed gescoord hebt dan geeft dat een boost. Met meerdere 
dingen is dat zo.  

219) Merkt u negatieve effecten wanneer u iets heeft ondernomen/heeft meegedaan?  
l) Welke effecten zijn dat?  

Nou ik heb niet zo veel negatieve ervaringen wat dat betreft.  

220) Wat betekent meedoen (specifieke activiteit) voor uw sociale contacten?  
Dat heb je nodig op een of andere manier, doordat je meedoet.  

221) Wat betekent meedoen (specifieke activiteit) voor de mate waarin u beweegt? 
Ik heb het nodig en doe dat ook om fit te blijven.  

Activiteiten en interventies   

222) Zouden gemeenten ouderen moeten stimuleren om 
maatschappelijk actief te zijn?  

j) Waarom wel of niet? 

Het hangt ook wat van jezelf af. Er is heel veel beschikbaar, zoals in de Dokkumer krant.  

34) Wat zouden gemeenten volgens u kunnen doen zodat meer ouderen maatschappelijk actief 
zijn?  

Er zou eigenlijk een soort ouderencoach moeten zijn, die feeling heeft in de wijk en als 
contactpersoon fungeert en andere mensen kan stimuleren. Het hoeft helemaal niet moeilijk, 
gewoon voor ontspanning.  

35) Wilt u voor de rest nog iets kwijt over maatschappelijke participatie?  

ik denk dat wij ons er prettig bij voelen.  

 

 

Interview 12 

Achtergrond informatie:  
223) Wat is uw leeftijd?  

68 
 

224) Heeft u momenteel betaald werk?  
Nee.  
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225) Woont u momenteel samen met iemand?  

l) Zo ja, met wie?  
Ja, partner.  
 

226) Wat is uw hoogst genoten opleiding?  
Taxichauffeuse.  

De definitie van maatschappelijke participatie 

227) Wat zijn uw eerste gedachten bij het begrip maatschappelijke participatie/meedoen?  

Deelnemen aan de maatschappij.  

228) Hoe zou u maatschappelijke participatie omschrijven? 

Zinvol je dag doorkomen.  

229) Op welke manieren bent u bezig met maatschappelijke participatie?/ Wat voor activiteiten 
onderneemt u wat past bij maatschappelijke participatie/meedoen?  

Ik probeer de dagen zinvol door te komen en ik vind het fijn om op de kleinkinderen te passen. In de 
zomer mag ik heel graag buiten tuinieren en fietsen, vooral veel buiten zijn. Ik wandel iedere dag een 
uur met mijn partner. We hebben een vaste route die we lopen en dat is ongeveer zes tot zeven 
kilometer. Ik mag ook graag in huis wat klussen. Ik lees veel nieuws online. We hebben een grote 
familie waardoor we daar ook veel contact aan besteden. De bibliotheek is ook een fijne plek om naar 
toe te gaan.  

230) Wat heeft u nodig om deze activiteiten te kunnen blijven doen?  

Gezondheid. We letten erop dat we gezond eten. Jezelf goed verzorgen en goed eten helpt om zoveel 
mogelijk jezelf te kunnen redden.  

231) Bent u tevreden over het aantal/de hoeveelheid activiteiten die u onderneemt?/ de mate 
van maatschappelijke participatie?  
m) Waarom wel of niet?  

Ja, anders was ik altijd vroeg uit mijn nest om op mijn werk te zijn en nu hoef je de wekker niet meer 
te zetten. Je bent wel wat minder actief, dat wel.   

232) Zou u nog op andere manieren willen meedoen aan de samenleving?  

Ik ben niet zo snel van wekelijkse verplichtingen. Als iemand een beroep op ons doet dan zeggen we 
niet zo snel nee. We hebben veel kinderen en die helpen wel eens een handje bij het huishouden en 
dat geeft voldoening.  

Bevorderende factoren 

233) Welke factoren zorgen ervoor dat u blijft meedoen?  

Dat ik het zelf graag wil. Als we gaan wandelen of fietsen daarin word ik wel gestimuleerd door mijn 
man. We hebben de auto voor de deur en kunnen ook allebei rijden.  

Belemmerende factoren 

234) Welke factoren belemmeren u in het blijven meedoen?  

Ik heb geen belemmeringen.  

Het belang van meedoen  
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235) Vindt u meedoen in de samenleving belangrijk?  
m) Waarom wel of niet?  

Ja, ik wil ergens voldoening uit kunnen halen.  

 
236) Merkt u positieve effecten wanneer u iets heeft ondernomen/heeft meegedaan?  

m) Welke effecten zijn dat? 

Ja het geeft voldoening en energie.  

237) Merkt u negatieve effecten wanneer u iets heeft ondernomen/heeft meegedaan?  
m) Welke effecten zijn dat?  

Nee, ik heb geen negatieve effecten.  

238) Wat betekent meedoen (specifieke activiteit) voor uw sociale contacten?  
Je deelt meer met een ander. Vooral met de moderne communicatie, mensen sturen een appje of 
mailtje.  

239) Wat betekent meedoen (specifieke activiteit) voor de mate waarin u beweegt? 
Ik beweeg en loop mee met mijn man, ook om elkaar te stimuleren.  

Activiteiten en interventies   

240) Zouden gemeenten ouderen moeten stimuleren om 
maatschappelijk actief te zijn?  

k) Waarom wel of niet? 

Als je er zelf actief op uitgaat dan is er veel mogelijk. Ik vind het wel belangrijk dat er iets is, heel 
belangrijk voor alleenstaanden. Ik heb een oud collega en die is alleen. Hij zegt dan dat hij soms 
alleen thuis zit en dagen geen woord kan wisselen met iemand en dat kijkt hij er zo naar uit om 
samen een hapje met andere mensen te eten. Dan gaat het nog niet zozeer om het sneetje brood 
maar om de contacten. Als ik alleenstaand was dan zou ik dat denk ik ook doen.  

36) Wat zouden gemeenten volgens u kunnen doen zodat meer ouderen maatschappelijk actief 
zijn?  

Lezingen houden. Sommigen vinden het ook leuk om samen een spelmiddag te hebben. 

37) Wilt u voor de rest nog iets kwijt over maatschappelijke participatie?  

Nee. 

 
 
 

Interview 13  

Achtergrond informatie:  
241) Wat is uw leeftijd?  

83 
 

242) Heeft u momenteel betaald werk?  
Nee.  
 

243) Woont u momenteel samen met iemand?  
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m) Zo ja, met wie?  
Ja, partner.  
 

244) Wat is uw hoogst genoten opleiding?  
Kweekschool.  

De definitie van maatschappelijke participatie 

245) Wat zijn uw eerste gedachten bij het begrip maatschappelijke participatie/meedoen?  

Meedoen met de maatschappij. Op alle fronten, kerk, staat en maatschappij.  

246) Hoe zou u maatschappelijke participatie omschrijven? 

Je moet verantwoordelijkheid durven te nemen. Ik heb het als heel waardevol ervaren om mee te 
doen aan dingen. Het onderhouden van contacten is heel erg belangrijk. Ook om eenzaamheid tegen 
te gaan.  

247) Op welke manieren bent u bezig met maatschappelijke participatie?/ Wat voor activiteiten 
onderneemt u wat past bij maatschappelijke participatie/meedoen?  

Nu niet meer daadwerkelijk. We worden wel gevraagd voor bepaalde dingen om onze mening te 
geven over dingen. Maar wij hebben ons bewust teruggetrokken uit besturen omdat het jonge 
mensen moet zijn die dat doen. Andere ideeën en denkbeelden botsen met de ideeën van oudere 
mensen.  

We zijn wel op de hoogte over van alles. Er komen veel mensen over de vloer. Ook leuk en goed 
contact met kinderen en kleinkinderen. Ik vind het erg belangrijk dat we bij blijven. Zoals met appen 
en smartphones en e-readers.  

248) Wat heeft u nodig om deze activiteiten te kunnen blijven doen?  

Proberen bij te blijven. Lichamelijk word je natuurlijk best slechter. Maar wij weten ook dat het komt. 
Je moet accepteren hoe het nu kan lopen, want het stukje wordt nu weer kort. Dat is ook wel weer 
leuk om mee te maken en dat is geweldig dat we dat samen kunnen doen. Je moet je wel 
voorbereiden en het accepteren.  

249) Bent u tevreden over het aantal/de hoeveelheid activiteiten die u onderneemt?/ de mate 
van maatschappelijke participatie?  
n) Waarom wel of niet?  

Ja, volledig. We hebben ook alles gedaan wat we konden doen. We hebben heel veel gereisd en heel 
veel gedaan. En nog steeds doen we dingen samen. Je moet dingen ondernemen binnen de context 
wat je nog kunt.  

250) Zou u nog op andere manieren willen meedoen aan de samenleving?  

Nee, qua leeftijd moet je je terugtrekken.  

Bevorderende factoren 

251) Welke factoren zorgen ervoor dat u blijft meedoen?  

We wonen niet in een stil straatje. Men komt hier zo langs. Dat weerhoud ons ook ervan om te 
verhuizen naar een appartement. Het woongenot wordt mede bepaalt door waar je huis staat. Maar 
ook contact willen onderhouden en interesse hebben in de ander. En ook vooral positief blijven, dat is 
heel belangrijk. Samen zijn. 

Belemmerende factoren 
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252) Welke factoren belemmeren u in het blijven meedoen?  

Nee, want de belemmeringen die er zijn hebben we geaccepteerd dus dat ervaar ik niet zo. 

Het belang van meedoen  

253) Vindt u meedoen in de samenleving belangrijk?  
n) Waarom wel of niet?  

Ja er belangrijk omdat het belangrijk is om contact te hebben met je medemens.  

 
254) Merkt u positieve effecten wanneer u iets heeft ondernomen/heeft meegedaan?  

n) Welke effecten zijn dat? 

Ja op alle terreinen.  

255) Merkt u negatieve effecten wanneer u iets heeft ondernomen/heeft meegedaan?  
n) Welke effecten zijn dat?  

Nee, ik probeer het negatieve om te buigen.  

256) Wat betekent meedoen (specifieke activiteit) voor uw sociale contacten?  
Het zorgt ervoor dat we veel contacten hebben met mensen.  

257) Wat betekent meedoen (specifieke activiteit) voor de mate waarin u beweegt? 
Niet veel.  

Activiteiten en interventies   

258) Zouden gemeenten ouderen moeten stimuleren om 
maatschappelijk actief te zijn?  

l) Waarom wel of niet? 

Wat wij om eens heen zien en horen en weten, denk ik dat een gemeente daar erg weinig aan kan 
doen. Ze moeten zelf doen. De gemeente biedt veel aan maar mensen moeten er zelf wat aan doen.  

38) Wat zouden gemeenten volgens u kunnen doen zodat meer ouderen maatschappelijk actief 
zijn?  

Mensen moeten zelf erop uit gaan.  

39) Wilt u voor de rest nog iets kwijt over maatschappelijke participatie?  

Nee. 

Interview 14 

Achtergrond informatie:  
259) Wat is uw leeftijd?  

84 
 

 
260) Heeft u momenteel betaald werk?  

Nee.  
 

261) Woont u momenteel samen met iemand?  
n) Zo ja, met wie?  

Ja, partner.  
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262) Wat is uw hoogst genoten opleiding?  

Kweekschool.  

De definitie van maatschappelijke participatie 

263) Wat zijn uw eerste gedachten bij het begrip maatschappelijke participatie/meedoen?  

Meedoen met de maatschappij.  

264) Hoe zou u maatschappelijke participatie omschrijven? 

We hebben van de week een stukje geschreven voor de kerkbalans als 80-plussers, waarom wij een 
bijdrage willen leveren. Ik vind dat iedereen daaraan mee moet doen. Je moet niet alleen consument 
zijn van wat er in de wereld gebeurd maar je moet ook mee produceren. Dat kan op elk gebied zijn. 
Als de maatschappij iets van je vraagt moet je eraan meedoen.  Maatschappelijke participatie brengt 
structuur in je leven. En participatie is ook lichamelijk bevorderlijk.  

265) Op welke manieren bent u bezig met maatschappelijke participatie?/ Wat voor activiteiten 
onderneemt u wat past bij maatschappelijke participatie/meedoen?  

Ik komen hier altijd mensen langs. Er gaat geen dag voorbij dat hier geen mensen om de deur komen. 
We hebben het smoordruk. We leven wel mee met mensen. Ik lees ook graag. Contact onderhouden 
met familie over voetbal, interesses delen.   

266) Wat heeft u nodig om deze activiteiten te kunnen blijven doen?  

Gezondheid dat is het belangrijkste. Maar ook mobiliteit en interesse en nog iets willen ondernemen. 
Gezondheid is dat je goed eet en drinkt, goed slaapt en dat je je welbevind. Je moet zin aan de dingen 
hebben en je moet belangstelling tonen.  

267) Bent u tevreden over het aantal/de hoeveelheid activiteiten die u onderneemt?/ de mate 
van maatschappelijke participatie?  
o) Waarom wel of niet?  

Ja. 

268) Zou u nog op andere manieren willen meedoen aan de samenleving?  

Nee.  

Bevorderende factoren 

269) Welke factoren zorgen ervoor dat u blijft meedoen?  

Interesse tonen in de ander. Zin hebben om erop uit te gaan, ook samen. 

Belemmerende factoren 

270) Welke factoren belemmeren u in het blijven meedoen?  

Nee, ik kan alles wat ik wil.  

Het belang van meedoen  

271) Vindt u meedoen in de samenleving belangrijk?  
o) Waarom wel of niet?  

Ja maar nu op een andere manier dan vroeger. Vooral de contacten zijn erg belangrijk.   
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272) Merkt u positieve effecten wanneer u iets heeft ondernomen/heeft meegedaan?  
o) Welke effecten zijn dat? 

Tevreden en blij dat ik het gedaan heb.  

273) Merkt u negatieve effecten wanneer u iets heeft ondernomen/heeft meegedaan?  
o) Welke effecten zijn dat?  

Nee deze ervaar ik niet.  

274) Wat betekent meedoen (specifieke activiteit) voor uw sociale contacten?  
Sociale contacten hebben wij genoeg, door alle dingen die we hebben gedaan in ons leven. 

275) Wat betekent meedoen (specifieke activiteit) voor de mate waarin u beweegt? 
Niet veel behalve als we erop uitgaan samen, bewegen we meer.  

Activiteiten en interventies   

276) Zouden gemeenten ouderen moeten stimuleren om 
maatschappelijk actief te zijn?  

m) Waarom wel of niet? 

Ik denk als de gemeente er wel wat aan zou willen doen dat het belangrijk is dat de gemeente het op 
een of andere manier uitvind om te stimuleren dat mensen zelf initiatief nemen. 

277) Wat zouden gemeenten volgens u kunnen doen zodat meer ouderen maatschappelijk actief 
zijn?  

Ik denk als de gemeente er wel wat aan zou willen doen dat het belangrijk is dat de gemeente het op 
een of andere manier uitvind om te stimuleren dat mensen zelf initiatief nemen. Laat mensen zelf 
iets bedenken. De initiatieven moeten vanuit de mensen zelf komen.  

40) Wilt u voor de rest nog iets kwijt over maatschappelijke participatie?  

Nee.  

 
 

 

 

Interview 15  

Achtergrond informatie:  
278) Wat is uw leeftijd?  

70 
279) Waar woont u?  

 
Burgwerd 
 

280) Heeft u momenteel betaald werk?  
Nee.  
 

281) Woont u momenteel samen met iemand?  
o) Zo ja, met wie?  

Ja, partner.  
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282) Wat is uw hoogst genoten opleiding?  

HBO, sociale academie.  

De definitie van maatschappelijke participatie 

283) Wat zijn uw eerste gedachten bij het begrip maatschappelijke participatie/meedoen?  

Onderlinge betrokkenheid van burgers.  

284) Hoe zou u maatschappelijke participatie omschrijven? 

Naar elkaar omzien. Met elkaar in contact zijn vanuit respect en ere.  

285) Op welke manieren bent u bezig met maatschappelijke participatie?/ Wat voor activiteiten 
onderneemt u wat past bij maatschappelijke participatie/meedoen?  

De buurthulp in Burgwerd daar doe ik aan mee samen met een andere vrouw en wij zoeken allemaal 
mogelijkheden en wij zoeken allerlei mogelijkheden zoals een dorpskrantje, het versturen van kaarten 
nu met corona, het versturen van een bloemetje of het plegen van een telefoontje. Dat zijn nu 
allemaal mogelijkheden in deze tijd waardoor wij het contact proberen te stimuleren en ook dus door 
stukjes in die dorpskrant schrijven waarmee wij mensen daar ook toe oproepen. Het moet ook niet 
alleen van ons twee uitgaan maar ook dat mensen onderling meer naar elkaar gaan omzien. We 
leven in een gemeenschap met mensen van alle afkomsten en leeftijdsverschillen. Ik lees de kranten 
en ik lees ook over initiatieven elders. We zijn er ook mee bezig dat de christelijk protestante 
kerkgemeenschap kan dienen als ontmoetingsplaats tussen mensen. Ik heb voor mezelf ook leuke 
activiteiten zoals verven en schilderen, maar ik blijf ook graag bezig en ik contact met mensen zijn 
vind ik er leuk.  

286) Wat heeft u nodig om deze activiteiten te kunnen blijven doen?  

Samenwerking met een ander die ook enthousiast is en naar buiten durft te treden. Dus in ieder geval 
iemand waarmee ik kan sparren en dat heb ik momenteel. Ik heb ook iets van geld nodig. 

287) Bent u tevreden over het aantal/de hoeveelheid activiteiten die u onderneemt?/ de mate 
van maatschappelijke participatie?  
p) Waarom wel of niet?  

Jawel, behalve dan dat sommige ideeën geen kans van slagen krijgen. Zoals een dorpsbelang treedt 
te zwak op en we zouden een iets stevigere ondersteuning willen hebben van het dorpsbelang.  

288) Zou u nog op andere manieren willen meedoen aan de samenleving?  

Ja, ik heb me opgegeven voor een groen project: dichter bij de natuur. Om de biodiversiteit te 
verbeteren door het planten van bomen, struiken. Daar zijn we mee gestart. En ik had even eerder 
vrijwilligerswerk onderzocht in Bolsward bij een Odensehuis, voor dementerenden. Maar toen 
kwamen er meer coronaberichten en ik wil corona niet opzoeken. Ik heb wel aangeboden dat ze hier 
thuis op bezoek mogen komen, gewoon een of twee personen, maar meer ook niet.  

Bevorderende factoren 

289) Welke factoren zorgen ervoor dat u blijft meedoen?  

Ik denk vooral vanuit mijn visie dat het belangrijk is dat mensen er voor elkaar zijn, dat is mijn 
grootste drive.  

Belemmerende factoren 

290) Welke factoren belemmeren u in het blijven meedoen?  
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Nou, nu vooral corona, maar verder eigenlijk niet.   

Het belang van meedoen  

291) Vindt u meedoen in de samenleving belangrijk?  
p) Waarom wel of niet?  

Ja dat gaf ik eigenlijk al aan he. Ik vind dat erg belangrijk omdat we een sociaal wezen zijn en ik vind 
het ontzettend naar om te zien wanneer mensen buiten de boot vallen. Dat is natuurlijk in een dorp 
waar veel ouderen wonen. Als mensen er zelf voor kiezen om een kluizenaarsleven te leven dan 
moeten zij dat zelf weten, maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat mensen zich niet meer van belang 
voelen. Wat wij ook graag doen is juist het stimuleren van mensen die veel tijd hebben om zelf ook 
dingen te gaan doen.  

292) Merkt u positieve effecten wanneer u iets heeft ondernomen/heeft meegedaan?  
p) Welke effecten zijn dat? 

Wij hadden voor de coronatijd ene initiatief om koffie en thee te schenken voor 60-plussers. Deze 
mensen blijf ik nog bellen. En ik merk dat het gewaardeerd wordt.  

293) Merkt u negatieve effecten wanneer u iets heeft ondernomen/heeft meegedaan?  
p) Welke effecten zijn dat?  

Ja in een jaarvergadering heb ik gemerkt dat er jongere mannen stoer willen doen in een vergadering. 
Dat vind ik niet prettig, vervelend.  

294) Wat betekent meedoen (specifieke activiteit) voor uw sociale contacten?  
Voor mij is dat zeker ook in het begin een motivatie geweest toen ik in Burgwerd ben gaan wonen. 
Toen heb ik voor mezelf nagedacht, wat vind ik leuk om te doen want ik wil wel inburgeren. Vanuit 
het sociaal werk dat ik altijd heb gedaan ligt dat mij het meest, dus dan ga je het toch in die hoek 
zoeken.  

295) Wat betekent meedoen (specifieke activiteit) voor de mate waarin u beweegt? 
Niet zo veel. Bewegen heb ik zo mijn eigen yoga programma voor en ik wandel en fiets wel. Kijk ik 
loop wel eens een stukje als ik een kaartje wegbreng maar nee, dat heeft geen grote invloed. 

Activiteiten en interventies   

296) Zouden gemeenten ouderen moeten stimuleren om 
maatschappelijk actief te zijn?  

n) Waarom wel of niet? 

Ja zeker. Het is voor mensen belangrijk omdat ze dan onderdeel kunnen zijn van een geheel en 
waardering kunnen krijgen van anderen. Doordat mensen meedoen worden ze ook eerder gekend en 
als het ergens niet goed gaat dat mensen dat ook in de gaten hebben. Het geven van aandacht aan 
anderen maakt ook dat je aandacht krijgt. Dat is uitwisseling van energie. Daar worden we ook 
gezonder van zowel geestelijk als fysiek zelfs.  

297) Wat zouden gemeenten volgens u kunnen doen zodat meer ouderen maatschappelijk actief 
zijn?  

Daar heb ik over na zitten denken. Wat voor adviezen zou je in zijn algemeenheid naar gemeenten 
uit kunnen zetten. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat elk dorp – dus niet alleen gemeenten – 
maar elk dorp klein of groot, iemand heeft die voor de sociale contacten verantwoordelijk wordt 
gesteld door de gemeente. Dat die persoon voor elk dorp er is om dingen te organiseren.  Een 
standaard noodzakelijkheid. Het liefst natuurlijk twee want ik vind het erg prettig om een maatje te 
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hebben om mee te sparren. Dan gebeurd er meer denk ik. Als anderen dat weten dan kunnen ze met 
vragen ook altijd bij deze persoon terecht, echt een aanspreekpunt in een persoon in elk dorp.  

41) Wilt u voor de rest nog iets kwijt over maatschappelijke participatie?  

Nou ik denk dat we over het meeste wel gehad hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage lV Lijst met zoekwoorden inhoudsanalyse 
Lijst met zoekwoorden:  

- Ouderen 
- Senioren 
- Sociale contacten 
- Sociale betrokkenheid 
- Samen 
- Bewegen 
- Deel uitmaken  
- Intrinsieke motivatie 
- Meedoen 
- Maatschappelijke participatie 
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- Vrijwilligerswerk 
- Mantelzorg 
- Zingeving 
- (tegengaan van) eenzaamheid 
- Zelfredzaamheid  
- Anticiperen 
- Zinvol leven 
- Zinvolle dagbesteding 
- Betekenis 
- Van waarde 
- Inclusie 
- Geluk 
- Sociaal actief 
- Derde levensfase 
- Samenredzaam(heid) 
- Vereniging 
- Club 
- Plezier 
- Intergenerationeel 
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Bijlage V Geanalyseerde beleidsdocumenten per gemeente 

 

 

Gemeente  Beleidsdocument(en)  
Achtkarspelen  - Beleidsplan wmo 2015 

- NOTITIE RAADSWERKGROEP SOCIAAL 
DOMEIN ACHTKARSPELEN VOOR DE 
TOTSTANDKOMING VAN HET 
BELEIDSPLAN PARTICIPATIEWET 2022 
E.V. 

- Uitvoeringsprogramma sociaal domein 
2021-2022 (samen met 
Tytsjerksteradiel)  

Ameland Geen  
Dantumadeel Geen  
De Fryske Marren - Beleidsnotitie inclusieve samenleving 

- Wmo beleidsplan 2021-2025 
- Beleidsplan participatiewet 2021-2025 

Harlingen Geen  
Heerenveen Visie sociaal beleid gemeente 

Heerenveen 
Leeuwarden - Inclusieagenda 2020-2022 

- Uitvoeringsplan herijking 
ondersteuning wmo 

Noordoost Fryslân  Kadernota: de ontwikkelopgaven voor 
de transitie Jeugdzorg, AWBZ/Wmo en 
Participatiewet nader uitgewerkt 

Ooststellingwerf - Visie op inclusie 2020-2021 
- Wmo beleidsplan 2015 (samen met 

Weststellingwerf) 
Opsterland Geen  
Schiermonnikoog Geen  
Smallingerland - Beleidsnota participatiewet  

- Startnotitie wmo beleidsplan 
Súdwest-Fryslân  - Beleidsnotitie burgerparticipatie 2.0  

- Koersnota veerkracht in het sociale 
domein 

- Beleidsplan veerkracht in het sociale 
domein 

Terschelling Beleidsplan sociaal domein 
Tytsjerksteradiel  - Uitvoeringsprogramma sociaal domein 

2021-2022 (samen met Achtkarspelen)  
- Beleidsplan participatie 2022-2026  

Vlieland Ontwerp participatiebeleid 
 

Waadhoeke Geen  
Weststellingwerf  Wmo beleidsplan 2015 (samen met 

Ooststellingwerf) 
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Bijlage Vl Inhoudsanalyse gemeentelijke beleidsdocumenten  
 

Gemeente de Fryske Marren: 

- Beleidsnotitie inclusieve samenleving 
- Wmo beleidsplan 2021-2025 
- Beleidsplan participatiewet 2021-2025 

Ouderen/senioren worden niet specifiek benoemd in beleidsnotitie over inclusieve samenleving. Dit 
zou kunnen komen doordat er geen doelgroepenbeleid wordt gevoerd en er wordt gesproken over 
elke inwoner vanwege inclusie, niemand uitgesloten ook ouderen niet. Ook niet genoemd in 
beleidsplan participatiewet 2021-2025. Wel genoemd in wmo beleidsplan 2021-2025. Eén van de 
speerpunten is inwoners zinvol en nuttig laten voelen, ouderen worden specifiek benoemd. Kijken 
naar wat er geregeld is voor ouderen in beleid en waar aandachtspunten liggen.  

Wmo beleidsplan noemt actieprogramma Weer Thuis! Wat speciale aandacht besteedt aan sociale 
contacten zodat kwetsbare mensen “gewoon” in de wijk kunnen wonen. Ouderen zouden onder 
deze kwetsbare doelgroep kunnen vallen. Beleidsplan participatiewet noemt dat het sociaal 
wijkteam zorgt voor participatiemogelijkheden zoals het ondersteunen van sociale contacten. – 
investeren in betekenisvolle sociale contacten en zinvolle dag invulling.  

Samen zijn komt niet voor in de beleidsstukken. 

Beleidsnotitie: Sport, bewegen en cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ook voor mensen die 
nu drempels ervaren vanwege bijvoorbeeld een beperking of omdat ze bang zijn gekwetst te worden 
vanwege herkomst, ras, seksuele geaardheid. Willen ervoor zorgen dat iedereen kan sporten en 
bewegen, dus ook de ouderen. Wmo beleidsplan noemt dat sport en bewegen toegankelijk moet zijn 
voor iedereen: Belemmeringen die inwoners ervaren op basis van bijvoorbeeld leeftijd, fysieke of 
mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele voorkeur of sociale positie nemen we weg. Ze 
willen belemmeringen bij inwoners wegnemen en noemen hierbij bijvoorbeeld leeftijd, wat 
suggereert dat een oudere leeftijd – ouderen – belemmeringen met zich meebrengt. Goed dat er op 
deze manier aan ouderen en belemmeringen worden gedacht in het beleid. Echter willen ouderen 
niet aan leeftijd herinnert worden en mag leeftijd niet gezien worden als een belemmerende factor. 
Geen enkele respondent gaf leeftijd aan als belemmering. Fysiek en mentale gezondheid werd wel 
vaak genoemd en volstaat in deze zin al. Het noemen van leeftijd en dit koppelen aan 
belemmeringen past niet binnen het waardeerperspectief van de ggd. Ook in het beleidsplan 
participatie komt bewegen voor kwetsbare inwoners terug.  

Deel uitmaken komt niet voor in de beleidsstukken.  

Intrinsieke motivatie komt niet voor in de beleidsstukken.  

Beleidsnotitie: Gezondheid gaat ook over het meedoen in de samenleving, over het verrichten van 
betekenisvol werk of andere activiteiten en over de omgeving waarin je leeft. Mensen zijn hier in 
beginsel zelf verantwoordelijk voor. Zegt iets over meedoen, ook betekenisvol werk of andere 
activiteiten komen terug. Dat wat ouderen belangrijk vinden. De eigen verantwoordelijkheid past bij 
de denkwijze van ‘’niet betuttelen’’ wat ouderen ook zelf aangeven. Wel geven ouderen aan dat zij 
ook vinden dat gemeenten ouderen moeten stimuleren indien nodig, de oudere bestaat niet en 
sommige ouderen hebben zelf de capaciteit niet meer om meet te doen. Zij hebben hierbij 
ondersteuning nodig, denk aan alleenstaanden, laaggeletterden of lage ses. In het Wmo beleidsplan 
is een speciaal hoofdstuk gewijd aan het thema meedoen. Hierin wordt vermeld dat sporten, 
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bewegen, kunst en cultuur toegankelijk moet zijn voor iedereen. Ook zetten zij hierbij in op 
kwetsbare inwoners, waar bepaalde ouderen onder zouden kunnen vallen. Speciale paragraaf aan 
toekomstbestendig maken van je huis. Thema wat rond ouderen vaak aan bod komt.   

Beleidsplan participatiewet: Kwetsbare groep: in beweging, in ontwikkeling en meedoen. Er blijft 
een groep die ondanks de inspanningen niet richting werk kan worden begeleid. Deze inwoners 
hebben extra zorg nodig, voordat zij richting maatschappelijke participatie of beschut werk kunnen. 
Of richting regulier werk met loonkostensubsidie. Enige wat over maatschappelijke participatie wordt 
gezegd in beleid. opvallend dat in deze context vooral naar betaald werk wordt gekeken denkend aan 
maatschappelijke participatie. Een gedachte die bij veel mensen als eerst opkomt bij het begrip maar 
zeker voor ouderen niet de kern vormt.  
 

Wmo beleidsplan: staat in vermeld dat ze zoveel mogelijk inwoners actief willen laten deelnemen 
aan de samenleving. Dmv vrijwilligerswerk. Gemeente ondersteund hierin kwetsbare inwoners, 
ouderen kunnen hieronder vallen. Meer gericht op afstand tot arbeidsmarkt verkleinen niet op 
ouderen. niet op zinvolle vrijetijdsbesteding. In participatiebeleid wordt vrijwilligerswerk wel in 
verband gebracht met zinvolle dag besteding.  

Beleidsnotitie: mantelzorg bevorderen. Komt niet overeen met wens om ondersteund te worden bij 
mantelzorg door respondent. In wmo beleidsplan gaat het wel om ondersteuning en voorkomen van 
overbelasting bij mantelzorgers.  

Wmo beleidsplan: Samen met partijen die zich bezighouden met zingeving werken we aan het 
bevorderen van een zinvol en nuttig leven van onze inwoners. Hierbij hebben we aandacht voor alle 
leeftijden, van jong tot oud. Aandacht voor jong en oud wordt specifiek vermeld. Zingeving vinden 
senioren erg belangrijk dus het is goed dat de gemeente extra aandacht hieraan besteedt.  

Eenzaamheid wordt in de beleidsnotitie gekoppeld aan zingeving – jezelf zinvol en nuttig voelen. De 
gemeente wil ervoor zorgen dat inwoners zich zinvol en nuttig voelen om onder andere eenzaamheid 
tegen te gaan. In het wmo beleidsplan willen zij zorgen voor een zinvolle dagbesteding om 
eenzaamheid tegen te gaan. (tegengaan van) eenzaamheid is een belangrijk thema voor senioren. De 
gesproken respondenten voelden door voldoende sociale contacten geen gevoelens van 
eenzaamheid, mede door activiteiten in groepsverband. Sommige respondenten die bijvoorbeeld 
geen partner hebben zoeken wel andere manieren om hun dag in te vullen om niet alleen te zijn. Dat 
de gemeente deze mogelijkheid aanbiedt sluit dus aan bij de wens van gesproken senioren.   

Het thema zelfredzaamheid is erg belangrijk in het beleid van de gemeente. Zij willen 
zelfredzaamheid onder inwoners versterken en stimuleren. Zelfredzaamheid is een thema dat 
senioren erg belangrijk vinden. Zij willen zo zelfstandig mogelijk zijn en zelf hun zaken kunnen 
regelen. Omdat zelfredzaamheid onder inwoners (en ouderen) niet van zelfsprekend is, is het goed 
dat de gemeente hier aandacht voor heeft.  

Ook anticiperen op ouder worden is een belangrijk thema voor senioren. Zij vinden het belangrijk om 
er rekening mee te houden dat je niet alles meer kan. Het zou goed zijn als de gemeente aandacht 
geeft aan dit thema om de bewustwording onder de doelgroep te vergroten. Anticiperen op ouder 
worden wordt niet genoemd in de beleidsstukken, dit kan te maken hebben met het niet voeren van 
doelgroepenbeleid. Juist aandacht hebben voor de oudere doelgroep in beleid vinden senioren 
belangrijk.  

Zinvol en nuttig leven van inwoners is belangrijk voor de gemeente. Wederom om bijvoorbeeld 
eenzaamheid tegen te gaan. Dit is een belangrijk thema voor senioren dus het is goed dat dit wordt 
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genoemd in beleid. het sociaal wijkteam is actief bezig met het bevorderen van een zinvolle 
daginvulling.  

Van betekenis zijn, een thema dat weer in verband staat met zingeving, is voor veel senioren 
belangrijk. Zij willen echt van betekenis zijn voor anderen, nog iets bij kunnen dragen. Wmo 
beleidsplan: Gezondheid gaat over meedoen in de samenleving, het uitvoeren van betekenisvol werk 
en/of andere activiteiten en over de omgeving waarin je leeft. Betekenisvol werk en activiteiten 
wordt in het wmo beleidsplan gekoppeld aan het concept positieve gezondheid. Hoewel betekenisvol 
werk en activiteiten wel eens genoemd worden in de beleidsstukken, is de gemeente niet actief bezig 
met stimuleren ervan.  

De gemeente wil ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen naar vermogen. Iedereen betekent 
natuurlijk ouderen niet uitgesloten. Op deze manier houden zij dus rekening met alle doelgroepen 
maar voeren zij hiervoor één algemeen beleid.  

Samenredzaamheid niet genoemd in beleid.  

De gemeente wil onder andere verenigingen versterken staat in haar beleidsnotitie. Verenigingen 
zijn voor senioren van groot belang omdat zij hier vaak mensen ontmoeten en zo sociale contacten 
kunnen onderhouden. Het versterken van deze initiatieven sluit dus aan bij de behoefte van senioren 
om zich aan te kunnen sluiten bij een vereniging.  

De factor plezier als effect van maatschappelijke participatie kwam in de beleidsstukken niet terug.  

Er is geen aandacht voor intergenerationele activiteiten of interventies in het beleid, wat ouderen 
juist belangrijk vinden. Zij willen niet anders gezien worden dan jongere generaties en juist met de 
verschillende generaties dingen doen. Alleen activiteiten gericht op de oudere doelgroep spreekt 
senioren niet aan omdat zij juist verbondenheid willen voelen. Intergenerationeel wordt niet 
specifiek genoemd maar omdat de gemeente inclusief beleid voert gericht op iedereen en niemand 
uitgesloten, zorgen zij erop die manier wel voor dat in de uitvoering verschillende leeftijden bij elkaar 
komen. Omdat senioren dit thema zo belangrijk vinden zou de gemeente dit nog specifiek kunnen 
noemen en beleid op kunnen voeren.  

Gemeente Súdwest-Fryslân: 

- beleidsnotitie burgerparticipatie 2.0  
- koersnota veerkracht in het sociale domein 
- beleidsplan veerkracht in het sociale domein 

 

in de beleidsstukken van de gemeente worden ouderen genoemd in verband met het hebben van 
ouderenwerkers in gebiedsteams en ouderenadviseurs. Ook worden ouderen genoemd in verband 
met een inclusieve arbeidsmarkt. Ze benoemen dat iedereen mee kan doen aan de arbeidsmarkt 
naar vermogen.  

Stimulering van sociale contacten wordt niet in het beleid vermeld. Omdat dit het meest belangrijke 
thema voor senioren is het van belang om hier wel aandacht aan te besteden. Er zijn verschillende 
activiteiten die senioren genoemd hebben voor het ontmoeten van sociale contacten. Senioren 
hebben vooral belang bij activiteiten waarbij bewegen centraal staat zoals gezamenlijk een 
wandelroute lopen. Ook hebben zij behoefte aan culturele activiteiten, leesgroepen en ook lezingen 
kwamen vaak terug. Belangrijk is wel om dit niet specifiek te richten op ouderen maar voor iedereen 
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te organiseren. Anders spreekt het de groep niet aan. Zij willen sociaal in contact staan met mensen 
van alle leeftijden.  

Voor het versterken van de eigen kracht van inwoners wil de gemeente ook de krachten bundelen. 
Samen (meiinoar) verantwoordelijk zijn staat hierbij centraal. Dit sluit goed aan bij het beeld van 
senioren. Zij vinden samen zijn met mensen belangrijk en willen niet het gevoel hebben er alleen 
voor te staan. Samen wordt voor de rest veelal gebruikt in samenwerking en samenleving in de 
beleidsstukken.  

Bewegen wordt niet genoemd in de beleidsstukken terwijl dit een belangrijk thema is in het leven 
van senioren. Zij willen samen bewegen en bewegen om vitaal te blijven.  

Deel uitmaken (van) wordt ook geen specifieke aandacht aan besteedt terwijl senioren het belangrijk 
vinden om ergens bij te horen. Dit zou gestimuleerd kunnen worden in beleid.  

Sudwest fryslan wil de algemene voorzieningen zoals kinderopvang, maaltijdservice, scholen, 
sportverenigingen, klussendienst, inloopvoorzieningen en bibliotheek versterken. Deze 
voorzieningen zijn over het algemeen goedkoop en eenvoudig te krijgen. Dit willen zij doen om 
inwoners te helpen bij samenredzaamheid en het meedoen van inwoners die ondersteuning nodig 
hebben. Maaltijdservice, sportverenigingen, klussendienst, inloopvoorzieningen en bibliotheken zijn 
belangrijke voorzieningen voor senioren omdat zij hier mensen kunnen ontmoeten en mogelijkheid 
hebben om te bewegen en zich te ontplooien.  

Gemeente sudwest fryslan heeft ondersteuning van vrijwilligerswerk als speerpunt in het 
collegeprogramma: In onze gemeenten zijn veel mantelzorgers en vrijwilligers. Zij zijn van groot 
belang. Dat geldt ook voor de grote groep mantelzorgers die niet bij ons bekend zijn. Het is daarom 
belangrijk deze mensen te verbinden aan georganiseerde (in) formele netwerken, zodat ze hier –als 
dit nodig is- op terug kunnen vallen. De gesproken respondenten vinden goede ondersteuning bij 
deze vormen van meedoen belangrijk om overbelasting op gevorderde leeftijd te voorkomen.  

Het thema zingeving, een erg belangrijk thema op de oude dag, wordt alleen genoemd voor de 
doelgroep jeugd en gezin.  

(tegengaan van) eenzaamheid wordt alleen genoemd in de opsomming waar de ondersteuning van 
de Wmo uit bestaat. Senioren vinden dit een belangrijk thema. Er heerst een bepaalde angst om te 
vereenzamen bij senioren. In de geanalyseerde beleidsstukken wordt dit thema onderbelicht.  

Voor het stimuleren van eigen kracht wil de gemeente de zelfredzaamheid van de inwoner 
bevorderen. Dit komt vaak terug in de koersnota van de gemeente. Senioren willen zo lang mogelijk 
alles zelf kunnen blijven doen en dus zelfredzaamheid. Deze beleidsopvatting sluit aan bij de wens 
van senioren.  

Anticiperen op ouder worden geen aandacht.  

Geen aandacht voor zinvol leven en zinvolle dagbesteding.  

Van betekenis zijn en van waarde voor anderen komt niet voor in beleidsstukken. 

Inclusie komt niet voor in de beleidsstukken. 

Geluk wordt niet genoemd.  

In de beleidsstukken wordt alleen gesproken over het betrekken van verenigingen in de vorm van 
burgerparticipatie.  
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Samenredzaamheid wordt genoemd in de koersnota in de context van dat dit ongelijk verdeeld is in 
de gemeente. Sudwest fryslan wil inwoners ondersteunen hierin.  

Gemeente Leeuwarden: 

- inclusieagenda 2020-2022 
- uitvoeringsplan herijking ondersteuning wmo 

ouderen/senioren worden niet specifiek benoemd.  

Sociale contacten geen thema in beleidsstukken.  

Samen wordt niet in context gebruikt van met elkaar dingen doen.  

Bewegen geen thema in beleidsstukken.  

De gemeente werkt aan het thema meedoen dmv inclusieve sportverenigingen. Hierdoor willen ze 
mensen met een beperking de kans geven om te kunnen sporten waardoor het voor hen makkelijke 
wordt om mee te doen in de samenleving. Ook in het uitvoeringsplan wordt vermeld dat inwoners 
ondersteuning willen bij het meedoen. De gemeente biedt deze ondersteuning aan inwoners.  

De gemeente faciliteert vrijwilligerswerk.  

De beleidsopvattingen rondom mantelzorg sluiten perfect aan op de wens van senioren die 
mantelzorg verlenen: De basisondersteuning zorgt voor optimale ondersteuning voor mantelzorgers 
en regelt ook de jaarlijkse blijk van waardering voor hen. Uitgangspunt is dat de blijk van waardering 
in de vorm van activiteiten wordt geleverd. Preventie van overbelasting van de mantelzorger is hierin 
belangrijk. De basisondersteuning zorgt voor passende ondersteuning om hierin de taken van de 
mantelzorger (tijdelijk) te verlichten. De basisondersteuning biedt in ieder geval passende respijtzorg 
om (dreigend) overbelaste mantelzorgers te ontlasten. Zij wensen ondersteuning maar ook blijk van 
waardering is een belangrijke factor om dit te blijven doen.  

Zingeving wordt niet benoemd in de beleidsstukken. 

Eenzaamheid en tegen gaan hiervan niet benoemd.  

De gemeente noemt als reden voor alle ondersteuning die zij bieden dat zij zelfredzaamheid willen 
bevorderen: Voor alle geboden ondersteuning geldt dat deze wordt ingezet ter bevordering van 
zelfredzaamheid en participatie, waarin eigen kracht zo veel als mogelijk wordt ingezet en versterkt 
en het eigen netwerk zo mogelijk wordt betrokken en versterkt. Ook hebben zij verschillende soorten 
dagbesteding die zelfredzaamheid bevorderen.  

Dagbesteding wordt vaak genoemd voor het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie.  

Van betekenis zijn en van waarde zijn voor anderen komt niet voor in de beleidsstukken.  

In de inclusie agenda staan 3 onderwerpen die nodig zijn bij inclusie: bewustwording, ontmoeting en 
toegankelijkheid. Deze themas zijn voor senioren ook heel belangrijk. Ontmoeting past weer bij 
sociale contacten en betrokkenheid de belangrijkste factor voor meedoen voor senioren. Ook gaat 
het over inclusie bij sportverenigingen.  

De gemeente werkt samen met sportverenigingen en ondersteunt deze in inclusiviteit bij sporten. 
Sportverenigingen vormen een ontmoetingsplaats voor jong en oud en stimuleren bewegen. 
Senioren vinden deze aspecten erg belangrijk, zij willen mensen ontmoeten (vooral graag van 
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verschillende leeftijden) en willen blijven bewegen om vitaal te blijven. Dat gemeente Leeuwarden 
dit ondersteund draagt bij aan de wensen van senioren.  

Een belangrijke factor die senioren voor het blijven meedoen is plezier. Gemeente Leeuwarden 
noemt dit in haar inclusieagenda. Zij willen zo veel mogelijk mensen laten sporten voor plezier en 
nieuwe contacten. Deze opvatting past precies bij de gedachtegang van senioren mbt meedoen.  

Gemeente Noordoost Fryslân 

- Kadernota: de ontwikkelopgaven voor de transitie Jeugdzorg, AWBZ/Wmo en Participatiewet 
nader uitgewerkt 

Ouderen worden alleen genoemd in verband met de ouderenzorg. Het enige wat over de doelgroep 
staat vermeld is een negatievere benadering wat niet aansluit bij het waardeerperspectief. Door 
alleen ouderen te noemen in verband met zorg wordt de verwachting gewekt dat ouderen ziek en 
hulpbehoevend zijn. Er wordt in deze zin niet uitgegaan van wat ouderen nog wel kunnen.  

De sociale omgeving van inwoners wordt genoemd in verband met de zelfredzaamheid en 
participatie van inwoners. Deze bevinding komt overeen met de responsen uit de interviews, waaruit 
bleek dat de sociale contacten van senioren een positieve bijdrage leveren aan de mate van 
maatschappelijke participatie.  

Eén van de speerpunten van de gemeente is dat iedereen kan meedoen. Dus ook senioren.  

Ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorg wordt niet belicht.  

Zingeving niet belicht. 

Eenzaamheid geen thema. 

Versterken van zelfredzaamheid en participatie belangrijke thema’s in de kadernota.  

Gemeente Ooststellingwerf:  

- Visie op inclusie 2020-2021 
- Wmo beleidsplan 2015 – samen met Weststellingwerf 

Geen specifieke aandacht voor doelgroep senioren en ouderen in beleidsstukken.  

Zorgaanbieders hebben als nevendoel het bevorderen van sociale contacten. Niet direct de 
gemeente zelf is hier actief mee bezig.  

1 van de opgaven uit de visie op samenleven is meedoen. Dit draait zowel om meedoen aan het 
maatschappelijk leven, gebruik maken van het vangnet, wonen op de gewenste plek, duurzaam 
participeren op de arbeidsmarkt en gebruikmaken van sociale, culturele en sportinfrastructuur. 
Wonen op de gewenste plek is een thema wat voor senioren erg belangrijk is. Zij hebben zit vaak 
nodig om sociale contacten te onderhouden en nog zelfredzaam te kunnen zijn omdat bijvoorbeeld 
de apotheek en supermarkt dicht bij zijn. Ook weer meedoen waaraan je mee wil kunnen doen 
wordt genoemd.  

De gemeente wil inwoners aanmoedigen bij het doen van vrijwilligerswerk en het ook makkelijker 
maken om vrijwilligerswerk te doen. Hiervoor hebben zij een talentenbank opgezet om vraag en 
aanbod te combineren. Dit is een mooie manier om verschillende mensen met elkaar te verbinden. 
Senioren kunnen zo in contact komen met andere mensen wanneer zij iets willen betekenen voor 
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anderen of zelf een hulpvraag hebben. Deze vorm past goed bij de wensen van senioren voor contact 
en de mogelijkheid om van betekenis te kunnen zijn voor anderen.  

Zelfredzaamheid wordt als belangrijk thema genoemd om autonomie over eigen leven te houden en 
vereenzaming te voorkomen. Zij zetten in op het vergroten van zelfredzaamheid van inwoners:  
Specifiek binnen het veiligheidsveld woon- en leefomgeving richten we ons op het vergroten van de 
zelfredzaamheid van de inwoners en het versterken van de sociale verbinding in de buurt. 

Inclusie is een thema waar de gemeente zich al langere tijd mee bezig houdt.  

Gemeente Achtkarspelen:  

- Beleidsplan wmo 2015 
- NOTITIE RAADSWERKGROEP SOCIAAL DOMEIN ACHTKARSPELEN VOOR DE 

TOTSTANDKOMING VAN HET BELEIDSPLAN PARTICIPATIEWET 2022 E.V. 

Ouderen worden genoemd in het beleidsplan wmo in verband met het preventief huisbezoek voor 
ouderen voor het vroegtijdig opsporen van benodigde ondersteuning. Ook wordt er gesproken over 
ouderenadvies.  

Voor behoud van vitaliteit van inwoners bevordert de gemeente onder andere sport en bewegen: 
Om de locale gemeenschap(pen)vitaal te houden bevordert Achtkarspelen de sociale samenhang in 
de gemeente. Daartoe faciliteert en stimuleert de gemeente sociaal cultureel werk, opbouwwerk, 
projecten in dorpen en buurten, burgerparticipatie en burgerinitiatieven, cultuur, speelplaatsen, sport 
en bewegen, dorpshuizen. Ook zetten ze in op bevorderen van gezond leefomgeving en ontwikkeling: 
De inzet is gericht op bevordering van gezonde leefstijl en gezond bewegen. 

Opvallend is dat de gemeente in hun notitie over de totstandkoming van hun beleidsplan het hebben 
over maatschappelijk participatie. Hierbij scharen zij niet alleen maatschappelijk actief zijn onder 
maatschappelijke participatie maar ook het gebruik van collectieve voorzieningen. Dit past ook erg 
bij de doelgroep senioren. Sommigen zijn niet meer maatschappelijk actief op het gebied van 
vrijwilligerswerk of mantelzorg maar maken nog wel zelf gebruik van voorzieningen. Alle inwoners, 
dus ook mensen met een uitkering, indicatie of grote afstand tot de arbeidsmarkt dragen bij aan de 
sociale basis in onze dorpen door maatschappelijk actief te zijn of deel te nemen aan de aanwezige 
collectieve voorzieningen; 

De gemeente heeft de opdracht voor ondersteuning van vrijwilligerswerk bij Kearn neergelegd.  

Ook is de gemeente actief met ondersteuning van mantelzorgers: In de subsidie opdrachten aan 
KEaRN borgen we de continuïteit van het steunpunt mantelzorg: ondersteuning aansluitend bij de 
behoeften van mantelzorgers, respijtzorg, emotionele ondersteuning, ‘maatjes’, lotgenotencontact 
voor mantelzorgers. 

De gemeente wil maatschappelijke participatie van inwoners intensiveren: Partnerschap met 
aanwezige voorzieningen/organisaties in het dorp om activering mogelijk te maken en 
zelfredzaamheid te bevorderen; Zij willen dit onder andere doen door zelfredzaamheid te 
bevorderen.  

Verder iets wat de gemeente wil bereiken is dat iedere inwoner passend werk heeft of zinvolle 
bezigheid: Onze inwoners hebben passend werk dan wel een zinvolle bezigheid. Met andere woorden: 
iedere inwoner doet mee. Op deze manier wordt meedoen gezien als werken of zinvol bezig zijn. Dit 
sluit minder aan bij de oudere doelgroep omdat zij vaak niet meer werken. Zij willen vaak nog wel 
zinvol bezig zijn maar op oudere leeftijd gaat het meedoen vooral om sociale contacten.  
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De gemeente werkt met andere partijen samen om de samenredzaamheid onder inwoners te 
versterken: Naast werkgevers en onderwijs zijn er allerlei partijen actief in de sociale basis van het 
dorp om ontmoeting, samenredzaamheid en ontplooiing mogelijk te maken.  

Gemeente Heerenveen: 

- Visie sociaal beleid gemeente Heerenveen 

Gemeente Heerenveen zet in op mogelijkheden en talenten van mensen: Daar zit de bron van meer 
zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving. Leefbaarheid & meedoen is een van de thema’s 
waar de gemeente haar sociaal beleid op richt.  

Vrijwilligerswerk wordt gezien als een opstap naar betaald werk. Voor iemand die werkloos is kan 
vrijwilligerswerk een vorm van meedoen zijn en een opstap naar betaald werk. Mee (kunnen) doen 
heeft vervolgens vaak weer invloed op het sociale welbevinden en de zorgconsumptie. Dit hoeft 
natuurlijk niet altijd zo te zijn. Voor de doelgroep ouderen gaat dit bijvoorbeeld niet op.  

Gemeente Heerenveen wil de zelfredzaamheid van inwoners bevorderen: We spreken het 
zelfoplossend vermogen van mensen aan en tegelijkertijd hebben we aandacht voor mensen in een 
kwetsbare positie. Hierbij worden talenten en het sociale netwerk ingezet: Mensen zijn primair zelf 
verantwoordelijk voor het oplossen van hun eigen problemen. Dat is een goede zaak. Met het heft in 
eigen hand wordt je zelfredzamer, sterker en gelukkiger. Mensen maken daarbij gebruik van hun 
talenten en hun sociale netwerk. 

Voor het versterken van eigen kracht zet de gemeente zich in op  versterken van samenredzaamheid: 
Preventie (oftewel het versterken van de zelf- en samenredzaamheid van burgers en organisaties) We 
geven ruimte aan de samenleving om voorzieningen in stand te houden en buurten en wijken leefbaar 
te houden. We stimuleren en faciliteren initiatieven, maar laten de verantwoordelijkheid zoveel 
mogelijk bij de samenleving zelf. 

De gemeente ziet verenigingen onder andere als plek waar krachten en talenten van inwoners bij 
elkaar komen en waar zelf- en samenredzaamheid bevordert wordt. Heerenveen kent veel actieve 
verenigingen, dorpshuizen en belangenorganisaties. Regelmatig zijn er initiatieven waaruit blijkt dat 
veel inwoners actief en sociaal zijn.  

Gemeente Smallingerland:  

- Beleidsnota participatiewet  
- Startnotitie wmo beleidsplan 

In de beleidsnota wordt vermeld dat het sociale leven van sommige ouderen zich soms beperkt tot 
de buurt of straat: Voor de gemeente is het duidelijk dat het sociale leven voor veel mensen zich 
allerminst beperkt tot de buurt of de straat, maar voor een deel van de ouderen, mensen met een 
beperking en (gezinnen met) kinderen geldt dit nog wel degelijk. Ook worden ouderen specifiek 
genoemd als het gaat sporten en vrijwilligerswerk en dat zij niet hoeven te vereenzamen.  

Opvallend is dat de gemeente meedoen afbakent op een aantal thema’s: Smallingerland is een 
gemeente waar alle burgers binnen hun eigen mogelijkheden en op hun eigen wijze meedoen aan de 
samenleving. Iedereen die een bijdrage levert aan de maatschappij in de vorm van werk, een 
opleiding, vrijwilligerswerk of mantelzorg, maakt deel uit van sociale verbanden, heeft iets om trots 
op te zijn en krijgt de kans om zich te ontplooien." Ze noemen specifiek in de vorm van werk, 
opleiding, vrijwilligerswerk of mantelzorg. Deze activiteiten worden als eerst genoemd wanneer men 
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denkt aan maatschappelijke participatie. Dit zijn vaak niet onderdelen van meedoen die passen bij 
senioren.  

Beleid rondom mantelzorg en vrijwilligerswerk is vooral gericht op het ontwikkelen van aanbod 
daarvan.  

De gemeente zorgt ervoor dat er activiteiten zijn voor inwoners waarbij sociale prestatie centraal 
staat zoals bijvoorbeeld zingeving.  

De gemeente ondersteunt ook in de zelfredzaamheid van de inwoner: Algemeen toegankelijke 
voorzieningen bieden veel perspectief om op een laagdrempelige manier zelfredzaamheid en 
maatschappelijke deelname te stimuleren. Bovendien kan van een algemeen aanbod een grote 
preventieve werking uitgaan. De inzet daarbij is dat voorkomen wordt dat burgers pas bij de 
gemeente of een professional aankloppen als het hen eigenlijk al over de schoenen is gelopen.   

Gemeente Terschelling: 

- Beleidsplan sociaal domein 

Rondom het thema maatschappelijke participatie houdt de gemeente alleen keukentafelgesprekken 
met werkzoekenden om te kijken waar de problemen liggen op het gebied van zelfredzaamheid en 
maatschappelijke participatie. Het draait hierbij om terugkeren op de arbeidsmarkt. Door alleen dit 
thema en deze doelgroep te betrekken bij het onderwerp lijkt het alsof de gemeente alleen werken 
als maatschappelijke participatie ziet.  

Bij mantelzorg en vrijwilligerswerk gaat het vooral over het krijgen van ondersteuning door middel 
van mantelzorg en vrijwilligerswerk. Er wordt niet gesproken over ondersteuning van dit werk. De 
maatwerkvoorziening is gericht op het bieden van ondersteuning in de zelfredzaamheid en 
participatie van burgers die daartoe op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met 
hulp van andere personen uit hun sociale netwerk niet of onvoldoende in staat zijn. Zij zetten 
mantelzorg bijvoorbeeld in om te voorkomen dat de inwoner gelijk aanklopt bij de gemeente voor 
ondersteuning. Ook heeft de gemeente het mantelzorgcompliment. De gemeente geeft een jaarlijkse 
blijk van waardering in de vorm van een financiële bijdrage of het ontwikkelen van beleid in de vorm 
van een feestelijke activiteit. Deze waardering is heel belangrijk voor senioren die mantelzorg 
verlenen.   
 
Versterken van zelfredzaamheid en participatie is een doel van de gemeente. Versterking van de 
zelfredzaamheid en eigen kracht door meer preventie, optimaliseren van steun aan zelf- en 
samenredzaamheid en optimaliseren van vrijwilligersinzet.  
 
De gemeente wil samenredzaamheid optimaliseren voor het versterken van zelfredzaamheid en 
eigen kracht: Versterking van de zelfredzaamheid en eigen kracht door meer preventie, optimaliseren 
van steun aan zelf- en samenredzaamheid en optimaliseren van vrijwilligersinzet.  
 

Gemeente Tytsjerksteradiel:  

- Uitvoeringsprogramma sociaal domein 2021-2022 – samen met Achtkarspelen  
- Beleidsplan participatie 2022-2026  

Er wordt in de beleidsstukken van gemeente Tytsjerksteradiel niet gesproken over sociale contacten 
en/of betrokkenheid maar wel net als bij veel gemeenten over de sociale basis: De sociale basis in 
brede zin bestaat uit wat inwoners zelf met en voor elkaar doen en de meer professionele 
georganiseerde sociale basisvoorzieningen. Sociale basisvoorzieningen raken aan alle aspecten van 
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het dagelijkse leven: ontmoeting, onderwijs, opvoeding, werk, gezondheid, wonen, bewegen, cultuur 
en veiligheid.  

Als definitie voor maatschappelijk actief zijn geeft de gemeente: Het meedoen in de samenleving via 
bijvoorbeeld, dagbesteding, onderwijs, onderlinge hulp en vrijwilligerswerk. De gemeente ziet dus 
niet alleen het verrichten van arbeid als maatschappelijk actief zijn maar ook dagbesteding en 
onderlinge hulp. Deze activiteiten passen meer bij de gesproken respondenten. Maar ook 
vrijwilligerswerk sluit aan bij veel senioren. De definitie is dus niet alleen gericht op de werkende 
generatie. Verder is de gemeente bezig met intensiveren van maatschappelijke participatie van 
inwoners die een uitkering ontvangen.  

De gemeente geeft als definitie voor vrijwilligerswerk: Werk met een structureel karakter dat 
onbetaald en onverplicht wordt verricht in georganiseerd verband ten behoeve van anderen of van de 
samenleving in het algemeen. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk bij een voetbalclub of bibliotheek. Ook 
zien zij vrijwilligerswerk als instrument om actief deel te nemen aan de samenleving en als 
participatiemogelijkheid voor inwoners die niet meer richting de arbeidsmarkt kunnen.  

Opvallend is één van de resultaten die de gemeente de komende jaren wil behalen: Iedereen is 
maatschappelijk actief. In beginsel kijken wij hierbij hoe iemand door het verrichten van 
vrijwilligerswerk of een tegenprestatie actief kan zijn. Wanneer dit niet mogelijk is door bijvoorbeeld 
een fysieke of psychische belemmering of intensieve mantelzorg, dan kijken wij, waar nodig, hoe wij 
op een andere manier kunnen ondersteunen om maatschappelijk actief te zijn. De gemeente schets 
hier het beeld dat sommige inwoners niet maatschappelijk actief kunnen zijn door bijvoorbeeld 
intensieve mantelzorg. Hiermee wordt gezegd dat mantelzorg niet onder maatschappelijk actief zijn 
valt. Deze benadering past niet bij het denkbeeld van senioren en laat geen blijk van waardering zien 
voor het werk. De gemeente zou dit anders kunnen verwoorden.  

Het versterken van zelfredzaamheid is vooral gericht op inwoners die blijvend geen uitzicht hebben 
op betaald werk. Hiermee wordt de oudere doelgroep die al de AOW-gerechtige leeftijd hebben 
bereikt uitgesloten. Versterken van zelfredzaamheid zou moeten gelden voor alle inwoners, inclusief 
de senioren.  

Een volgende beleidsopvatting is dat iedere inwoner financiële rust heeft, passend werk of een 
zinvolle bezigheid. Er is dus gedacht aan zinvolle tijdsbesteding wat past bij de opvatting van senioren 
om nuttig te zijn en zinvolle dingen te kunnen doen. Anders dan het verrichten van betaalde arbeid.  

De gemeente treft minimaregelingen zodat inwoners mee kunnen doen door bijvoorbeeld lid te 
worden van een muziek- of sportvereniging. Op deze manier worden inwoners met een uitkering 
gestimuleerd om deel te nemen en sociaal actief te zijn. Echter wordt alleen deze groep hierin 
gestimuleerd. Dit geldt niet voor de oudere doelgroep.   

Gemeente Vlieland: 

- Ontwerp participatiebeleid 

Geen van de zoekwoorden is terug te vinden in het beleidsstuk.  
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