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Woord vooraf
Kerken worden zich steeds meer bewust van de specifieke pastorale en diaconale behoeften van
ouderen. Dat is ook geen wonder. Niet alleen gaat de vergrijzing van de bevolking de kerk niet voorbij,
ook leidt de vermaatschappelijking van de zorg ertoe dat er een sterker beroep wordt gedaan op de
eigen omgeving wanneer mensen zorg en aandacht nodig hebben. De kerk is zo’n omgeving.
Pastoraat en diaconaat, gericht op ouderen, vraagt nieuwe bezinning en wellicht ook nieuwe vormen.
Het is in dat licht van belang de behoeften en wensen van ouderen in de kerk te kennen. In opdracht
van de classis Groningen van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) hebben onderzoekers van het
Centrum voor Samenlevingsvraagstukken deze behoeften en wensen van oudere leden van deze
kerken in kaart gebracht. Het heeft geresulteerd in een interessante blik in het leven van nog altijd
actieve, maar ook soms hulpbehoevende ouderen. Het is duidelijk dat meer gerichte aandacht nodig
is voor ouder wordende gemeenteleden.
Het onderzoek is uitgevoerd door Klazien van Hulst, Marja Jager-Vreugdenhil en Wieke MaldaDouma, allen medewerkers van het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken. Van de kant van de
classis Groningen is ondersteuning verleend door de leden van Commissie Groot Groningen; Ko
Serier, Wiebe Hovenga, Gouke Zwarteveen en Piet Nauta. Ook hebben diverse coördinatoren en
diakenen uit de verschillende kerken een rol gespeeld in het verspreiden en ophalen van de enquêtes.
Allen die aan het onderzoek hebben meegewerkt, hartelijk dank.
De resultaten en aanbevelingen zijn voor rekening van de auteurs van het rapport. Het is aan de
classis Groningen en de betrokken kerken op basis hiervan verdere stappen te ondernemen.
Het onderzoek is in zekere zin een eerste exercitie. Veel gegevens over oudere kerkleden zijn er niet.
Ik spreek de wens uit dat het rapport mag leiden tot vormen van diaconaat en pastoraat die
vernieuwend en verbindend zijn voor de betrokken kerken.

Dr. Roel Kuiper, lector
Centrum voor Samenlevingsvraagstukken

Wij zullen verstaan…

Soms zijn de woorden van de Prediker de mijne:
je wordt van alles vaak zo moe, zo grenzeloos moe.
Alles wat leeft groeit op, het bloeit, en gaat verdwijnen,
en 't moedeloze hart vraagt soms waarom, waartoe?

Wat heeft de mens bereikt met zwoegen en met werken?
't Geslacht dat na ons komt weet niets van ons bestaan.
Wat graven, en wat namen op verzakte zerken,
dat is wat bleef van hen die ons zijn voorgegaan.

Toch, eenmaal is die ring, die cirkelgang doorbroken
toen 't graf de Zoon van God aan 't leven af moest staan.
God heeft Zich machtig op de wrede dood gewroken.

Als straks tot hemel, aarde, zee en zon en maan
het laatste woord door God de Schepper wordt gesproken
dan zullen wij verbaasd Gods wijze raad verstaan.

E. IJskes – Kooger

Samenvatting
Aanleiding
Dit onderzoek heeft als doel om de beleving, behoeften en mogelijkheden van gereformeerd
(vrijgemaakte) senioren in beeld te brengen in de classis Groningen. De classis meende dat er binnen
de kerkgemeenschappen te weinig kennis is over ouderen en vooral over wat senioren zelf willen. Dit
zou tot uiting komen in het (aanbod aan) pastoraat en diaconaat, dat niet voldoende aansluit op de
beleving en behoeften van ouderen.
Daarnaast sluit dit onderzoek aan bij algemene trends in Nederland zoals de toenemende vergrijzing,
de wijziging van het gedrag en de levensstijl van senioren en de omslag in denken die de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) met zich meebrengt. De classis wil graag nagaan wat de
implicaties hiervan zijn voor het kerkenwerk.
Hoofdvraag
Dit is onderzocht aan de hand van de volgende hoofdvraag: “Hoe zien senioren zichzelf anno 2008,
wat zijn hun (pastorale en diaconale) wensen en behoeften en wat hebben zij zelf te bieden in het
gemeenteleven en daarbuiten?”
Het onderzoek is opgesteld aan de hand van drie deelvragen:
1. Hoe richten senioren anno 2008 hun leven in en welke wensen en behoeften hebben zij
daarbij?
2. Welke plaats nemen senioren in binnen de kerkelijke gemeente?
3. Welke positie nemen kerkelijke senioren in binnen het kader dat de Wet maatschappelijke
ondersteuning biedt?
Een antwoord op deze vragen is gezocht door middel van een kort literatuuronderzoek, een uitgebreid
(voornamelijk kwantitatief) survey-onderzoek door middel van schriftelijke (post) enquêtes, en een
bespreking met een focusgroep.
In totaal is een groep van 1465 senioren benaderd om de enquête in te vullen, binnen de elf kerkelijke
gemeentes die vallen onder de classis Groningen. Daarvan zijn er 638 (volledig of gedeeltelijk
ingevuld) geretourneerd. Dit is een respons van 44 procent. Tweederde van de senioren vallen binnen
de leeftijdscategorie 60-74 jaar, en een derde is 75-plusser. In het onderstaande zijn de resultaten,
conclusies en aanbevelingen te vinden.
Conclusies
Deelvraag 1:

Hoe richten senioren anno 2008 hun leven in
en welke wensen en behoeften hebben zij daarbij?

Het merendeel van de respondenten wonen zelfstandig, ontvangen weinig hulp en wonen al geruime
tijd in hetzelfde dorp of stadsdeel. De onderzoeksresultaten laten zien dat het hier gaat om een groep
actieve en vitale senioren. De senioren (met name de jongere senioren) participeren sterk op sociaal
gebied. Er is veel informeel contact mét en tussen senioren; aan georganiseerde ontmoetingen
daarentegen wordt minder deelgenomen. Dit is ondermeer terug te zien in de opkomst bij de
bijbelstudievereniging of -kring: slechts de helft van de senioren neemt hieraan deel. Naast
gezondheidsredenen spelen daarbij oorzaken als (faal)angst, een gebrek aan openheid en ergernis.
Een andere oorzaak van verminderde deelname aan georganiseerde activiteiten is de zorg die een
grote groep senioren verleent aan partner, familie of vrienden. De activiteitentheorie, die veronderstelt
dat ouderen tegenwoordig veel langer actief en zichtbaar zijn in de samenleving, wordt door de
resultaten uit dit onderzoek bevestigd.
Er zijn veel onderlinge contacten binnen en buiten de gemeente. Het gros van de onderzochte
senioren heeft veel contact met hun kinderen, met gemeenteleden, met buren en met kleinkinderen.
Daarnaast is er ook regelmatig contact met vrienden/kennissen buiten de kerk. Ambtsdragers en de
dominee ontmoeten de senioren het minst vaak en 44 procent van de senioren geeft aan nooit een
ambtsdrager op bezoek te ontvangen. 75-plus senioren hebben aantoonbaar minder vaak contact met
kleinkinderen, (schoon)ouders, vrienden/kennissen buiten de kerk, gemeenteleden, ambtsdragers en
de dominee.
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Het contact met de kinderen wordt door senioren het meest waardevol geacht. Het mooie is
dat de band met zussen, broers uit eigen familiekring even sterk gewaardeerd wordt als het contact
met gemeenteleden. Aan het contact met vrienden/kennissen buiten de kerk wordt ook een hoge
waardering gegeven. Wat betreft het contact met ambtsdragers en de dominee zijn de meningen
verdeeld: de helft vindt het contact waardevol, de andere helft acht het contact niet waardevol.
Behoefte aan meer contactmomenten is er met name bij de oudere senioren. Uit de enquête blijkt het
verlangen naar meer contact met (klein)kinderen. Daarnaast is er een aanwijsbare behoefte aan meer
contact met gemeenteleden, ambtsdragers en de dominee. Dit laatste kan vertaald worden als een
behoefte aan meer pastorale en diaconale zorg. De invulling hiervan behoeft aandacht, omdat het
contact met ambtsdragers niet (altijd) als waardevol wordt ervaren.
Binnen de gemeente ervaart 82 procent van de senioren voldoende aandacht. De senioren geven aan
meer aandacht vanuit de kerkelijke gemeente wel op prijs te stellen, met name door middel van het
ontvangen van bezoeken.
In dit onderzoek is apart gekeken naar de mate van eenzaamheid onder deze groep senioren. Daaruit
blijkt dat elf procent van de senioren te kampen heeft met (matige) eenzaamheid. Daarmee komt
eenzaamheid binnen deze kerkelijke gemeentes beduidend minder voor dan gemiddeld in de
provincie Groningen, waar 38 procent zich eenzaam voelt. Eenzaamheid blijkt niet afhankelijk te zijn
van de leeftijd, maar is met name aanwezig in zorgcentra, zo blijkt uit dit onderzoek.
Deelvraag 2:

Welke plaats nemen senioren in binnen de kerkelijke gemeente?

De senioren geven aan meer tijd te hebben voor en meer energie te besteden aan hun relatie met
God en aan de kerkelijke gemeente. De vrijheid, rust en tijd daarvoor wordt door velen zeer
gewaardeerd. Dit wordt dan ook benut om met broeders en zusters mee te leven, op bezoek te gaan
en vrijwilligerswerk te verrichten. Het onderling pastoraat en diaconaat blijken goed te functioneren.
De senioren menen dat jongere gemeenteleden hen vooral zien als ‘genietend, mondig,
flexibel, vrij en actief’, en minder als ‘ouderwets, kwetsbaar, afhankelijk, ziekelijk en eenzaam’. Dit wil
niet zeggen dat het ouder worden altijd als gemakkelijk wordt ervaren: voornamelijk het verslechteren
van de gezondheid belemmert senioren in het ondernemen van activiteiten en het genieten van
dagelijkse dingen. Ook maken velen zich zorgen over ontwikkelingen in de samenleving en in de
(gereformeerde) kerken. Dit laatste hangt onder andere samen met verschillen die ouderen opmerken
tussen zichzelf en hun jongere broeders en zusters. Tweederde van de senioren ervaart een verschil
in geloofsbeleving met de jongeren. Sommigen duiden dit positief (“jongeren zijn veel opener over hun
geloof!”), anderen negatief (“ik voel me nu een vreemde in de kerk”). Een derde van de senioren ziet
deze verschillen ook als een veroorzaker van spanningen. Graag zouden ze meer contact willen
hebben met jongeren, ook om hierover te kunnen doorpraten.
Als bijzonder punt van aandacht wordt genoemd dat er nu een tweedeling in de gemeente wordt
ervaren, een ‘doelgroepenbenadering’. Er wordt ofwel naar de jongeren gekeken ofwel naar de
ouderen. Zij zouden graag zien dat de gemeente meer als één geheel zou worden benaderd.
Deelvraag 3:

Welke positie nemen kerkelijke senioren in binnen het kader
dat de Wet maatschappelijke ondersteuning biedt?

Binnen het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt sterk de nadruk gelegd op de
zelfstandigheid en zelfredzaamheid van zorgbehoevenden. De wet is vrijwel onbekend bij de senioren
terwijl deze implicaties kan hebben voor de nodige ondersteuning en zorg. Van de ondervraagde
senioren hebben 93 personen aangegeven hulp of ondersteuning te ontvangen. Dat 545 senioren
geen zorg ontvangen geeft een zeer positief beeld van hun zelfstandigheid. Toch geeft ook zes
procent van de senioren aan soms of nooit hulp te kunnen krijgen, maar het wel nodig te hebben.
Hierbij gaat het voornamelijk om 75-plussers. Ruim 25 procent geeft daarnaast aan dat het niet altijd
lukt om hulp te regelen via vrienden, familie, kennissen of gemeenteleden als de ondersteuning van
officiële instanties afneemt. De bereidheid om hulp te verlenen blijkt wel aanwezig: tweederde van de
senioren geeft aan zelf bereid te zijn om hulp te bieden. Blijkbaar is het lastig de hulpvrager en de
hulpgever elkaar te laten vinden. Dit geldt met name voor mensen met een klein sociaal netwerk. Hier
ligt een belangrijke diaconale opdracht.
Aanbevelingen
Concluderend is een groot aantal aanbevelingen geformuleerd, die achter in dit rapport te lezen zijn.
In het onderstaande wordt dit samengevat weergegeven.
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Hoe benader je een ‘senior’?
In de eerste plaats is het van belang zicht te krijgen op de (voortgaande) vergrijzing. Hoe snel voltrekt
zich dit proces, en wat betekent dat voor de eigen kerkelijke gemeente? Hoeveel senioren zijn er, en
welke rol hebben zij in de gemeente?
In de tweede plaats kunnen ‘senioren’ nooit worden gezien als een homogene groep. Uit dit
onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn, en hele eigen behoeften en aandachtspunten. Probeer
deze punten boven tafel te krijgen en pas de (pastorale en diaconale) zorg daarop aan.
Welke groepen verdienen extra aandacht?
Er is een grote groep senioren die een vorm van mantelzorg verleent, wat kan uitgroeien tot een
zware last. Zowel formele als informele mantelzorgondersteuning is dan zeer wenselijk.
Senioren van 75-plus ontvangen momenteel minder bezoek van ambtsdragers maar hebben juist
behoefte aan meer bezoek. Ambtsdragers kunnen hierop inspelen door hun bezoekbeleid te
differentiëren.
Een andere groep die extra zorg nodig heeft, betreft de senioren die wonen in zorgcentra. Onder hen
komt relatief meer eenzaamheid voor.
Als laatste is er een groep senioren, die mogelijk veel contacten heeft en activiteiten onderneemt,
maar toch blijft kampen met een gevoel van emotionele eenzaamheid. Ook hiervoor is extra aandacht
nodig.
Een deel van de senioren heeft hulp nodig bij het vragen van hulp, ondersteuning en voorzieningen.
Dit betreft met name ouderen met een klein sociaal netwerk.
Aandachtspunten in het pastoraat
Het welzijn van ouderen kan worden bevorderd door meer openheid te creëren omtrent de deelname
en de behoefte aan bijbelstudie en de redenen van afwezigheid. Hier kan een verborgen geestelijke
nood achter schuilgaan voortkomend uit een verschil in geloofsbeleving met jongere gemeenteleden,
openheid om over die verschillen in gesprek te blijven, een gemis aan warmte in de gemeente of
veranderingen in eredienst en liturgie.
Onbegrip tussen jongere en oudere gemeenteleden kan gemakkelijk worden weggenomen door het
onderling contact aan te moedigen en beide groepen aan elkaar te verbinden. Benadruk de eenheid
binnen de gemeente!
Ouderen geven duidelijk aan graag betrokken te willen blijven bij en geïnformeerd over ontwikkelingen
in de kerk en in de samenleving. Zij willen graag meer deelnemen in gesprekken over onderwerpen
waar zij zich zorgen over maken, zoals over de onderlinge verbondenheid, over de eenheid in de
gemeente, over kerkgeschiedenis of de Islam.
Een groot deel van de senioren geeft aan het contact met de ambtsdrager(s) niet als waardevol te
beschouwen. Hier ligt een taak tot zelfreflectie, mogelijk in gesprek met de senioren. Waar ligt dit aan?
Wat maakt een contact waardevol?
Aandachtspunten in het diaconaat
Het diaconaat kan een belangrijke rol spelen in het verbinden van hulpvragen en hulpgevers, of bij het
wijzen van de weg naar hulpinstanties. Uit het onderzoek blijkt dat het moeilijk is om hulp of
ondersteuning te vragen of voor jezelf te regelen. Een proactieve opstelling van de diaconie is daarom
zeer gewenst.
Senioren blijken heel wat contacten te hebben met vrienden/kennissen buiten de kerk. Contacten, die
als zeer waardevol worden beschouwd. Dit biedt mogelijkheden voor extern diaconaat en missionaire
activiteiten. Ook ten aanzien van het diaconaat geldt dat het contact met de ambtsdrager lang niet
altijd als waardevol wordt bestempeld. Hiervoor geldt hetzelfde als voor het pastoraat.
Eén van de conclusies uit dit onderzoek is dat senioren (m.n. tussen de 60 en 75 jaar) actiever en
vitaler zijn dan vaak wordt verondersteld. Zij kunnen een unieke bijdrage leveren aan de gemeente.
Daarom: maak hier gebruik van!
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Hoofdstuk 1
1.1

Achtergrond en opzet van het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek

In april 2007 heeft de classis Groningen van de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) de wens
geformuleerd om onderzoek te laten verrichten naar ‘wat een oudere nodig heeft en hoe er pastorale
zorg op maat gegeven kan worden’. Dit kwam voort uit het idee dat de kerkgemeenschappen
onvoldoende weten over ouderen en vooral over wat ouderen zelf graag zouden willen. Er is genoeg
informatie over ouderen maar vaak is de levensbeschouwing en het gemeenteleven niet in dat soort
onderzoeken betrokken. In dit onderzoek is dan ook specifiek belicht waar de senior behoefte aan
heeft binnen de kerkelijke gemeente. Het gaat het om verschillende vragen zoals; ‘wat is hun
vermogen om mee te leven in de gemeente’, ‘wat willen zij voor de gemeente doen’, en ‘hoeveel
aandacht ervaart de senior vanuit de gemeente’.
De classis Groningen is in juni 2008 akkoord gegaan met het voorstel van de classiscommissie Groot
Groningen om een belevings- en behoeftenonderzoek te laten uitvoeren naar de ‘pastorale en
diaconale ondersteuningsbehoefte bij senioren vanaf 60 jaar’. De uitvoering van dit onderzoek is in
handen gegeven van het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken te Zwolle.
De bredere aanleiding voor dit onderzoek ligt in de toenemende vergrijzing in Nederland, die ook
kerken niet voorbij gaat. Mensen worden gemiddeld steeds ouder, en ook in kerken kan een steeds
groter aantal gemeenteleden als senior (60+) worden beschouwd. Daarnaast wijzigt het gedrag en de
levensstijl van de senioren in een enorm tempo. Senioren blijven veel langer zelfstandig wonen en zijn
gemiddeld ook langer (maatschappelijk) actief.
Dit – relatief - optimistische beeld kent ook haar keerzijde: ongeveer zes procent van de Nederlanders
van 18 jaar en ouder leeft in een sociaal isolement, en onder 65-plussers is dit percentage zelfs twaalf
procent. De komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2007 heeft een omslag in
denken met zich meegebracht. De Wmo beoogt meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid:
mensen die ondersteuning nodig hebben moeten hiervoor eerst zelf en in de eigen directe omgeving
oplossingen zoeken. Om dat te kunnen doen, is niet alleen de eigen lichamelijke en geestelijke
gezondheid van belang, maar ook de sociale omgeving van mensen en hun sociale netwerk. De vraag
is of de senioren in staat zijn de benodigde hulp en ondersteuning voor zichzelf te organiseren, zowel
binnen als buiten de kerk. Daarnaast wordt ook een beroep gedaan op de bijdrage die de senior zelf
kan leveren in het geven van hulp.
De plek die de senioren in de samenleving én in de kerk innemen is dus ingrijpend aan het
veranderen. Dit roept de vraag op in hoeverre de aandacht voor senioren vanuit het pastoraat en het
diaconaat ook is veranderd. Vaak wordt er bij wijze van spreken nog ‘vóór’ senioren gedacht, of
worden nog altijd ‘oude wegen bewandeld’ om de houding ten opzichte van senioren in de kerk vorm
te geven. De classis Groningen wil graag nagaan wat de implicaties kunnen zijn van al deze
veranderingen voor het kerkenwerk.

1.2

Probleemstelling

Doelstelling
Dit onderzoek draagt bij aan het verkrijgen van inzicht in de senior in deze tijd, de samenleving en de
kerkelijke gemeente, om zo aanknopingspunten te vinden voor de houding en het beleid dat de
gemeente ten opzichte van senioren kunnen innemen. Daartoe wordt aan senioren zelf gevraagd wat
de beleving van hun senioriteit is, welke behoeften senioren van nu hebben aan pastorale en
diaconale zorg, en ook wat zij zelf in het gemeenteleven (nog) kunnen betekenen. Centraal staan de
‘ontvang en geef’ -behoeften van senioren zowel in de gemeente als daarbuiten. Zo kan er
geïnventariseerd worden wat een oudere nodig heeft en welke behoeften er bestaan aan invulling van
de pastorale en diaconale zorg in de gemeente.
Vraagstelling
De centrale vraag die hierbij wordt gehanteerd, is de volgende:
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Hoe zien senioren zichzelf anno 2008, wat zijn hun (pastorale en diaconale) wensen en
behoeften en wat hebben zij te bieden in het gemeenteleven en daarbuiten?
De volgende drie deelvragen vloeien hieruit voort:
1. Hoe richten senioren anno 2008 hun leven in en welke wensen en behoeften hebben zij
daarbij?
2. Welke plaats nemen senioren in binnen de kerkelijke gemeente?
3. Welke positie nemen kerkelijke senioren in binnen het kader dat de Wet maatschappelijke
ondersteuning biedt?
Een antwoord op de bovenstaande vragen zal worden gezocht door middel van een kort
literatuuronderzoek, gevolgd door het opstellen en uitzetten van een vragenlijst onder de 60+-senioren.
Met de vragenlijst zullen zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens worden verzameld.

1.3

Begripsafbakening

1.3.1 Onderzoekspopulatie: ‘senioren’
De onderzoekspopulatie is gedefinieerd als: alle 60+-senioren in de verschillende gemeenten die
vallen onder de classis Groningen van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Onder deze classis
vallen 11 kerkelijke gemeenten waar in totaal 1465 senioren op 1009 adressen wonen. Daarbij
worden zowel zelfstandig wonende senioren in het onderzoek betrokken als senioren die in een
zorgcentrum/verzorgingstehuis, inleun- of aanleunwoning wonen.
Het begrip ‘ouderen’ of ‘senioren’ is rekbaar. Het hangt af van de invalshoek en definitie welke
leeftijdsgroepen er al dan niet onder vallen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) maakte in zijn
rapportages voorheen onderscheid tussen 55-64-jarigen en 65-plussers. Het nadeel van deze twee
categorieën is volgens het SCP dat de groep ouderen zeer divers is. Zij kan hoogbejaarde ouderen
met veel lichamelijke beperkingen omvatten en relatief jongere ouderen met thuiswonende kinderen.
In de nieuwste Rapportage ouderen 2006 onderscheidt het SCP vier leeftijdscategorieën. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen 55-59-jarigen, 60-64-jarigen, 65-74-jarigen en 75-plussers (in een enkel
geval verder gespecificeerd als 75-84-jarigen en 85-plussers).
Mede op basis van de wens van de opdrachtgever om verschillende groepen senioren in beeld te
krijgen (al of niet (nog) in het arbeidsproces actief, ‘jongere’ senioren én ‘oudere’ senioren), lijkt ons
een aansluiting bij de nieuwste indeling van het SCP gewenst. Daarom wordt in dit onderzoek een
ondergrens gehanteerd van 60 jaar, en wordt er onderscheid gemaakt tussen 60-74-jarigen en 75plussers. Dit maakt tevens aansluiting bij de nieuwste Rapportage ouderen 2006 mogelijk.
De onderzoekspopulatie bestaat alleen uit senioren. Daarom kan bij het onderdeel verschil tussen
jonge en oude senioren alleen ingegaan worden op de door de senior ervaren verschillen tussen jong
en oud.

1.3.2 ‘Pastorale wensen en behoeften van senioren’
Wanneer het gaat over pastorale wensen en behoeften van senioren, wordt daarmee bedoeld: de
wensen en behoeften die senioren hebben op het vlak van het naar elkaar omzien en bemoedigd
worden in het geloof.
Bij pastoraat gaat het om een vorm van contact waarbij de betrokkenen met elkaar spreken vanuit hun
relatie met God en met zijn evangelie. Het ene gemeentelid wordt in zijn of haar persoonlijke situatie
door het andere gemeentelid vanuit Gods evangelie aangesproken op zo’n manier dat de relatie
tussen Christus en de aangesproken persoon wordt vernieuwd of hersteld.
Van de Kamp (o.a. in Reformatie, 2005) noemt vier manieren waarop aan het herstel van deze relatie
kan worden gewerkt: met helen, bijstaan, begeleiden en verzoenen. Van de Kamp heeft zijn
oorspronkelijke definitie van pastoraat verbreed, zodat het hier niet alleen gaat over een activiteit van
pastorale ‘professionals’ (denk aan de dominee, de ouderling, diaken of pastoraal werker), maar over
de inzet van álle gemeenteleden (het zgn. ‘onderling pastoraat’). Van de Kamp heeft dit ‘onderling
pastoraat’ als volgt omschreven:
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Als gemeenteleden met elkaar meeleven en voor elkaar zorgen door middel van persoonlijke
gesprekken of groepsgesprekken waarbij de één door de ander vanuit Gods evangelie wordt
‘aangesproken’ met het oog op haar/zijn zelfstandig geestelijk functioneren.
Deze definitie wordt in dit onderzoek als leidraad genomen, omdat dit de situatie omschrijft die het
meest aansluit bij de praktijk van de Gereformeerde (vrijgemaakte) kerken. In de praktijk gaat het bij
‘onderling pastoraat’ vooral om bijstaan en begeleiden. Idealiter is er onderling ‘meeleven’ en ‘voor
elkaar zorgen’ binnen de kerkelijke gemeente, waarbij het afhangt van de relatie of daarin ook
werkelijk het aspect van het geestelijk functioneren en de relatie met God aan bod komt.
Daarbij zal worden verdisconteerd dat dit nog wel grotendeels de ‘ideale praktijk’ omschrijft. Nog
steeds leeft het idee sterk binnen de kerken dat je voor je pastorale behoeften en wensen moet
aankloppen bij de dominee, de ouderling of de diaken en dat ‘gewone’ gemeenteleden daarin geen rol
spelen1.

1.3.3 ‘Diaconale wensen en behoeften van senioren’
Wanneer het gaat om diaconale wensen en behoeften van senioren, wordt daarmee bedoeld: de
wensen en behoeften die senioren hebben op het vlak van de (voornamelijk praktische) ondersteuning
ter vermindering van lijden en nood. Specifiek voor senioren kan gedacht worden aan praktische
ondersteuning die geboden kan worden in de vorm van (vrijwillige) thuishulp, klussen en verzorging,
maar ook aan meer complexe taken zoals hulp bieden bij het regelen van de benodigde
huishoudelijke hulp, fysieke hulpmiddelen of financiële ondersteuning.
Bij diaconaat wordt deze hulp en ondersteuning specifiek geboden vanuit een christelijke achtergrond,
in een kerkelijke gemeente of organisatie. Daarbij wordt tegenwoordig niet alleen meer gekeken naar
de diakenen als uitvoerders van deze taak, maar naar de hele gemeente (de ‘diaconale gemeente’).
Een diaconale gemeente is
“een gemeente die vanuit de liefde van Christus zelf actief is in onderling dienstbetoon en
barmhartigheidswerk naar binnen en naar buiten”2.
Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen diaconaat dat plaatsvindt bínnen de gemeente
(intern) en diaconaat dat gericht is op niet-kerkelijken (extern). In dit rapport gaat het voornamelijk om
intern diaconaat.

1.3.4 ‘In het gemeenteleven en daarbuiten’
In dit onderzoek wordt er van uitgegaan dat senioren niet alleen deel uitmaken van een kerkelijke
gemeenschap, maar ook van een buurt, een wijk, een dorp. Voor sommige senioren staat de
kerkelijke gemeente juist verder van hen af dan de dagelijkse omgeving waar zij in leven, bijvoorbeeld
in het geval van een verzorgingstehuis of aanleunwoning. Dit betekent dat deze directe omgeving dan
ook een belangrijke rol speelt voor de mate waarin zij pastorale en/of diaconale behoeften en wensen
ervaren, én zelf een bijdrage (kunnen) leveren. Daarom zullen deze twee ‘settingen’ in het onderzoek
duidelijk worden onderscheiden, waarbij met ‘daarbuiten’ wordt gedoeld op de directe woonomgeving
van de senioren, d.w.z. het dorp, de buurt of de (stads)wijk.
Het onderscheid tussen ‘in het gemeenteleven’ en ‘daarbuiten’ is ook terug te zien in de
deelvragen. De tweede deelvraag spitst zich toe op hoe senioren staan in de kerkelijke gemeente,
welke wensen en behoeften zij daarin hebben en welke bijdrage zij daaraan zelf willen leveren. De
derde deelvraag spitst zich toe op de plaats van senioren in de samenleving, waarbij de nadruk ligt op
hun deelname in de buurt, wijk of dorp, en wensen en verwachtingen die senioren zelf koesteren ten
aanzien van deze setting.

1.4

Opzet van de vragenlijst

Door de classis Groningen is expliciet aangegeven aandacht te vragen voor de volgende aspecten:
aan welke activiteiten nemen senioren deel (in het bijzonder is men benieuwd naar de deelname aan
bijbelstudies); hoe leven ze naar vermogen mee (in de kerkelijke gemeente); welke contacten hebben
senioren en hoe ervaren zij aandacht of niet-aandacht voor hen; wat zijn de verschillen tussen
senioren en niet-senioren en hoe staan de gemeenteleden in doorsnee t.o.v. senioren; welke

1

Zie ook de resultaten van het onderzoek “Leidinggeven aan liefdewerk.” Roorda-Lukkien en Kuiper, 2008
“…daarbij voorgelicht, gestimuleerd, gecoördineerd en voorgegaan door de diakenen”. Deze definitie is afkomstig uit de
Werkmap diaconale gemeente van het Diaconaal Steunpunt.

2
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ontwikkelingen in verband met de Wmo spelen een rol voor senioren; en waar signaleren senioren zelf
knelpunten?
Op grond hiervan is het onderzoek opgedeeld in een vijftal onderdelen, te weten: (1) algemene
informatie; (2) contacten; (3) activiteiten; (4) verschillen tussen senioren en jongere gemeenteleden en
(5) hulp en ondersteuning. Deze vijf onderdelen komen terug in de vragenlijst (bijlage 1).
In het eerste onderdeel ‘algemene informatie’ wordt informatie verzameld over de leeftijd van
de senioren, woonsituatie, kerkelijke gemeente, stadswijk of dorp waarin de senior woont en eventuele
hulp of ondersteuning die de senior ontvangt. Naar de leeftijd wordt gevraagd om in kaart te kunnen
brengen onder welke subgroep (60-75 of 75+) de betreffende respondent valt. De vraag naar
woonplaats en -situatie is van belang met het oog op de vragen naar activiteiten en contacten buiten
de kerkelijke gemeente en eventuele behoefte aan (verdere) hulp of ondersteuning.
In het tweede onderdeel ‘contacten’ wordt in beeld gebracht hoe het staat met de sociale
contacten van senioren en hun behoefte daaraan. Daarbij wordt gevraagd hoe vaak dit contact
plaatsvindt met verschillende personen, waaronder gemeenteleden en ambtsdragers. Daarnaast
wordt gevraagd met wie van deze personen de senior meer/vaker contact zou wensen en in hoeverre
de contacten als ‘waardevol’ ervaren. In dit onderdeel wordt ook gemeten in hoeverre senioren te
maken hebben met eenzaamheid.
Het derde onderdeel, ‘activiteiten’, gaat over de manier waarop senioren hun leven inrichten.
Wat is hun tijdsbesteding en wat zijn hun wensen en behoeften op dat vlak? Ook wordt gepeild hoe
senioren hun plaats innemen in de kerkelijke gemeente (met specifieke aandacht voor de bijbelstudie)
en in de samenleving, en wat ze zelf zouden willen bijdragen. In aansluiting bij onderzoek van het
SCP (2006), Movisie (2007) en de GGD (2005) wordt onder andere gevraagd naar de mate waarin
ouderen (nog) actief zijn in betaalde arbeid, in vrijwilligerswerk, mantelzorg, de zorg voor
(klein)kinderen en op het internet. In dit onderdeel wordt ook gevraagd naar eventuele belemmerende
factoren die de deelname aan activiteiten onmogelijk maakt.
In het vierde onderdeel, ‘verschillen tussen senioren en jongere gemeenteleden’, wordt
onderzocht hoe senioren hun ‘ouder worden’ beleven, hoe zij denken dat jongere gemeenteleden
tegen hen aankijken. Ook is gekeken welke verschillen (in geloofsbeleving) zij opmerken en of deze
tot spanningen leiden.
Het laatste onderdeel gaat over eventuele veranderingen in de hulp en ondersteuning die
senioren krijgen, en wat dit betekent voor hun pastorale en (voornamelijk) diaconale behoeften. Deze
vraag komt voort uit de komst van de Wmo (januari 2007). Het is mogelijk dat de senioren minder
formele hulp en ondersteuning ontvangen dan voorheen. De vraag is of het senioren lukt om dit ‘gat’
op te vangen via het eigen sociale netwerk of dat er een taak ligt voor de diaconie. Daarbij is er vanuit
gegaan dat de grootste diaconale behoeften van senioren liggen op het gebied van praktische hulp of
ondersteuning (bv. thuishulp).

1.5

Methode

Het onderzoek is in twee delen uitgevoerd. Allereerst vond een literatuuronderzoek plaats, gevolgd
door een (grotendeels kwantitatief) survey-onderzoek in de vorm van enquêtes.
De vragenlijst die hiervoor is ontwikkeld, is deels als schriftelijke (post)enquête afgenomen, namelijk in
grote kerkelijke gemeenten waarbij men deze via de postvakken van de kerk kon verspreiden. In
kleinere gemeenten is de enquête uitgezet als face to face enquête, waarbij enquêteurs bij de mensen
langsgingen om persoonlijk een vragenlijst aan hen voor te leggen en waar nodig (bijvoorbeeld in
geval van fysieke of psychische beperkingen) hielpen de antwoorden te noteren.
Er is geen steekproef genomen van de onderzoekspopulatie. Alle senioren in de genoemde
kerkelijke gemeenten zijn benaderd met de vragenlijst. Een respons van dertig procent of meer levert
een realistisch beeld op de totale situatie. Wel is om reden van tijd gevraagd de enquête slechts één
maal aan de senioren aan te bieden. Wanneer deze op dat moment niet in staat waren de enquête in
te vullen, kwam de enquêteur daar niet voor terug.
Vanwege het beperkte budget is de uitzet en inzameling van de vragenlijst volledig in handen
gegeven van de kerkelijke gemeenten zelf. Alle gemeenten zijn aangeschreven met een aankondiging
van het onderzoek en de vraag om een coördinator aan te stellen om het onderzoek in die betreffende
gemeente uit te voeren. De coördinator maakte gebruik van de inzet van diakenen en vrijwilligers om
daadwerkelijk de enquêtes te verspreiden en weer op te halen. Deze coördinatoren en diakenen
hebben op een instructiebijeenkomst uitleg gekregen. Daarbij is de inhoud van het onderzoek en de
enquête doorgesproken, ook zijn overige aandachtspunten en gedragsaspecten aan bod gekomen.
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Via een artikel in het kerkblad zijn de senioren in de kerkelijke gemeenten geïnformeerd over het
onderzoek dat ze kunnen verwachten en waaraan hun deelname is gevraagd.
Na verwerking van de enquêtes zijn de eerste kwantitatieve resultaten voorgelegd aan een
focusgroep die bestond uit de vier leden van de Commissie Groot Groningen3. De resultaten zijn
vervolgens verder geanalyseerd. De open vragen uit de enquête zijn gelabeld, om zo aan te geven in
welke categorieën de antwoorden konden worden gegroepeerd en ingedeeld.

1.6

Leeswijzer

De vijf onderzoeksthema’s zullen besproken worden in de hoofdstukken 2 t/m 6. Daarin wordt per
thema de verdere opzet en operationalisering toegelicht, gebaseerd op het verrichte
literatuuronderzoek en theoretische modellen. Vervolgens worden de resultaten van de enquête
gepresenteerd, waarna deze gekoppeld worden aan de theorie. Elk hoofdstuk sluit af met een korte
conclusie over het betreffende onderzoeksthema. Tussen hoofdstuk 6 en 7 wordt een overzicht van
alle conclusies uit de eerdere hoofdstukken gegeven. Waarna in het laatste hoofdstuk antwoorden
geformuleerd worden op de deelvragen en de hoofdvraag. Ook worden aanbevelingen gegeven om
met deze resultaten verder te gaan. Tot slot vindt u achterin dit rapport de literatuurlijst en de bijlagen
waarin de gebruikte vragenlijst is toegevoegd, evenals uitgebreide tabellen van verkregen resultaten.

3

De leden van Commissie Groot Groningen zijn; Ko Serier, Wiebe Hovenga, Gouke Zwarteveen en Piet Nauta
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Hoofdstuk 2
2.1

Algemene informatie over de bevraagde senioren

Theorie

Onze samenleving is steeds in verandering, ook de samenstelling van de bevolking ontwikkelt zich
sterk. De laatste jaren spreekt men van toenemende vergrijzing van de Nederlandse maatschappij.
Deze vergrijzing wordt door het CBS gedefinieerd als “de structurele stijging van de gemiddelde
leeftijd van de bevolking, waarbij de groep ouderen relatief steeds sterker vertegenwoordigd raakt.” Er
zijn verschillende aspecten te onderscheiden.
Allereerst worden senioren gemiddeld gezien steeds ouder. De leeftijdsverwachting voor
mannen is gemiddeld 76,4 (2004) en zal naar verwachting in 2050 gestegen zijn tot 79,7 jaar. Voor
vrouwen is de gemiddelde leeftijdsverwachting 81,1 jaar (2004), dit zal volgens de prognoses stijgen
naar 82,6 jaar. Omdat mannen het verschil in gemiddelde leeftijd aan het ophalen zijn, betekent het
dat er een meer evenredige verdeling komt tussen mannen en vrouwen op oudere leeftijd.
Ten tweede is er een proces gaande van een groeiend aandeel ouderen in de bevolking. Op 1
januari 2007 waren er 4,4 miljoen mensen van 55 jaar of ouder in Nederland (CBS-statline). Ter
vergelijking: in 1975 waren er 2,6 miljoen ouderen (ouder dan 55 jaar).4 De komende decennia zal dit
aantal sterk toenemen, tot bijna zes miljoen in 2035, van wie bijna vier miljoen 65-plussers. Na 2010
zal het aantal 65-plussers sterk stijgen. Tussen 2025 en 2030 verwacht men hierin een piek. De
stijging die dan inzet loopt door tot 2040, waarna het percentage 80-plussers logischerwijs zal
oplopen. Volgens deze prognose is het te verwachten dat er daarna een daling plaatsvindt.
Dit proces is ook gaande binnen de kerken.5 Een steeds groter aantal gemeenteleden zal in de
categorie ‘senior’ vallen. Iemand wordt een senior genoemd als deze de leeftijd van 60 jaar heeft
bereikt. Binnen deze groep worden twee leeftijdscategorieën onderscheiden: de 60- t/m 74-jarigen en
de 75-plussers.

2.2

Resultaten

Respons
Voor dit onderzoek zijn alle 1465 senioren binnen de classis Groningen benaderd om deze enquête in
te vullen. In totaal zijn er 638 enquêtes geretourneerd die helemaal of gedeeltelijk waren ingevuld. Dit
betekent een respons van 44 procent van de uitgezette enquêtes. Als ondergrens voor een
succesvolle enquête hanteren onderzoekers een responspercentage van dertig procent. Om
betrouwbare uitspraken te doen over een grote populatie is een respons van 550 personen de grens.
Aan beide onderzoekstechnische voorwaarden is ruim voldaan.
Tabel 2.1 Aantal respondenten per gemeente
Gemeente
Bedum

Totaal aantal
senioren

Aantal personen die
vragenlijst invulden

Ingevuld
(%)

196

100

51

Groningen-Helpman

169

77

46

Groningen-Noord

239

99

41

Groningen-Oost

123

67

55

Groningen-West

109

41

38

Groningen-Zuid

187

57

31

Haren

207

57

28

Hoogkerk

137

89

65

Onnen

24

15

63

4

Zie: De zilveren kracht. In cijfers, Utrecht: Movisie, 2008.
Voorspellingen laten zien dat in 2025 ruim 20% van de bevolking uit 65-plussers bestaat. Dat deze ontwikkeling de kerken niet
voorbij gaat wordt benadrukt in het onderzoeksrapport dat in juli 2009 wordt gepubliceerd door het Centrum voor
Samenlevingsvraagstukken: Leden en dienaars: demografische trends binnen de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt.
Jeannette Slendebroek-Meints, 2009
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Gemeente
Wetsinge-Sauwerd
Zuidwolde

Totaal

Totaal aantal
senioren

Aantal personen die
vragenlijst invulden

Ingevuld
(%)

37

20

54

37

16

43

1465

638

44

De overgrote meerderheid heeft de vragenlijst zelfstandig ingevuld. Daarnaast konden 26 senioren
met behulp van de diaken of vrijwilliger de enquête invullen. Naast de 638 ingevulde enquêtes zijn er
109 enquêtes oningevuld teruggekomen. Daarvan kunnen we zeggen dat:
• 11 personen niet thuis waren
• 26 personen de enquête niet hebben ingevuld vanwege lichamelijke moeite(n)
• 21 personen de vragenlijst niet hebben ingevuld vanwege psychische moeite(n)
• 51 personen de enquête niet wilden invullen
• van 10 senioren de reden om niet in te vullen onduidelijk is.
Van de 638 vragenlijsten zijn niet alle vragen ingevuld. Bij elke vraag staat een getal tussen haakjes
wat de respons van deze vraag is. Bijvoorbeeld (n=590) betekent dat 590 mensen deze vraag hebben
ingevuld.
Er is gekozen om de resultaten voor de Classis als geheel weer te geven en niet per gemeente. Een
uitsplitsing van de onderzoeksresultaten naar afzonderlijke gemeenten is wel mogelijk, maar paste
niet binnen het tijdsbestek van dit onderzoek. Aanvullend onderzoek kan een meer specifiek beeld per
afzonderlijke gemeente opleveren.
Achtergrondkenmerken
Tweederde van de respondenten zijn de 60- t/m 74 jarigen (geboren tussen 1934 en 1949).6 De
senioren die tussen 1909 en 1933 zijn geboren, worden aangeduid als 75-plussers. In totaal valt 33
procent (n=609) van de respondenten binnen deze leeftijdscategorie. De oudste respondent is
honderd jaar oud.
Heel opvallend is dat het grootste gedeelte van de respondenten, bijna 95 procent, zelfstandig
woont. De jongere senioren wonen vaker zelfstandig dan de 75-plussers. Senioren willen graag zo
lang mogelijk zelfstandig wonen. Zelfs twee respondenten van 96 jaar wonen nog zelfstandig. Vaak
ziet men het zorgcentrum als een laatste oplossing.
Tabel 2.2 Woonsituatie en ondersteuning
Woonsituatie
Zelfstandig
Zorgcentrum
Inleun- of aanleunwoning
Totaal

(n=412) (%)

75-plus
(n=204) (%)

alle respondenten
(n=616) (%)

100

85

95

0

10

3

tot 75

0

5

2

100

100

100

tot 75

75-plus

(n=416) (%)

(n=202) (%)

alle respondenten
(n=618) (%)

Ja

7

31

15

Nee

93

69

85

100

100

100

Ondersteuning

Totaal

Het is steeds vaker mogelijk om ook op hoge leeftijd zelfstandig te wonen doordat veel hulp thuis kan
worden aangeboden. Familie en vrienden helpen, maar ook de professionele hulp is er steeds meer
op ingesteld om mensen thuis te helpen. Opvallend is dat maar een gering aantal senioren, slechts
vijftien procent, heeft aangegeven dat zij hulp ontvangen (n=626). De 75-plussers ontvangen meer
hulp.
De geboden hulp heeft verschillende vormen. 56 personen geven aan dat ze huishoudelijke hulp
(alpha-hulp) ontvangen. Bij 29 personen gaat het om hulp van de thuiszorg (hulp bij persoonlijke

6

De 60- t/m 74 jarigen worden in dit onderzoek aangeduid als senioren tot 75 jaar of 60 plussers.
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verzorging, steunkousen, druppelen enz.). Bij negen senioren biedt hun echtgenoot (m/v) of kinderen
een helpende hand, zes senioren ontvangen hulp vanuit hun wooncentrum. Sommige senioren
ontvangen een combinatie van verschillende vormen van ondersteuning.
Opmerkelijk is dat tachtig procent van de senioren al langer dan vijftien jaar in dezelfde stadswijk of
dorp woont. Eén procent woont hier minder dan één jaar. Er is weinig verhuisbeweging buiten
dezelfde wijk of dorp en daarbij is geen aantoonbaar verschil gevonden tussen beide
leeftijdscategorieën.
Tabel 2.3 Periode woonachtig in dezelfde wijk/hetzelfde dorp
Hoelang woont de senior in dezelfde
wijk/dorp?

75 plus
(n=206) (%)

alle respondenten
(n=626) (%)
1

minder dan 1 jaar
tussen de 1 en de 5 jaar

1

1

5

10

7

tussen de 5 en de 15 jaar

13

12

13

langer dan 15 jaar

81

77

80

100

100

100

Totaal

2.3

tot 75
(n=420) (%)

Discussie

Het onderzoek weerspiegelt de behoeften van mensen die de vragenlijst hebben ingevuld. Uit de niet
ingevulde enquêtes die terug kwamen, is duidelijk dat 47 senioren de vragenlijst niet konden invullen
vanwege lichamelijke en psychische moeite. Vermoedelijk is deze groep onder senioren veel groter en
niet bereikt door middel van een enquête die grotendeels door postvakken zijn verspreid. Het zou
kunnen zijn dat de pastorale en diaconale behoeften van deze groep in dit onderzoek minder in beeld
zijn gebracht. Voor te stellen is dat senioren met lichamelijke moeiten niet meer zelfstandig wonen of
juist meer ondersteuning aan huis ontvangen. Een ander voorbeeld is dat mensen met psychische
moeiten minder contacten hebben of zich eenzamer voelen. Deze groep en haar behoeften is echter
niet in de resultaten meegenomen7.

2.4

Conclusie

De vergrijzing gaat de kerk niet voorbij. Het aantal senioren zal toenemen en ook de gemiddelde
leeftijd van die senioren wordt steeds hoger. Tweederde van de senioren uit de onderzoeksgroep valt
in de leeftijdscategorie 60 tot en met 74, een derde van de groep bestaat uit 75-plussers. De senioren
uit de elf gemeenten binnen de classis Groningen wonen vaak langere tijd en zo lang mogelijk
zelfstandig binnen dezelfde wijk of dorp. Een klein deel hiervan krijgt ondersteuning aan huis.

7

Daarbij komt dat ook gemeenteleden onder de zestig jaar lichamelijke en psychische moeiten hebben. Deze groep is in dit
onderzoek compleet buiten beschouwing gelaten.
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Hoofdstuk 3
3.1

Onderzoeksthema 1: Contacten

Theorie

Senioren behoren tot een risicogroep voor sociaal isolement, omdat dit doorgaans ontstaat na
ingrijpende gebeurtenissen zoals het overlijden van de partner of door gezondheidsproblemen.
Wanneer mensen te maken krijgen met ziekte, brokkelt hun netwerk meestal af (Tijhuis, 1994), en als
een ziekte fysieke beperkingen met zich meebrengt, is het bovendien in praktisch opzicht moeilijker
om deel te nemen aan het sociale leven. Ook bij psychische problemen of (beginnende) dementie is
het lastiger om sociale contacten te onderhouden. Bij beleidsvorming wordt steeds meer nadruk
gelegd op het belang van het hebben en onderhouden van een eigen sociale omgeving en netwerk.
In dit onderzoek wordt daarom ook aandacht geschonken aan de vraag: hoe staat het met het sociale
netwerk van de ouderen in de classis Groningen? Hebben zij voldoende contacten, beleven zij dit ook
als waardevolle contacten, en welke rol speelt de kerk daarin?
Er wordt in de enquête gevraagd naar zowel de kwantiteit van de sociale contacten die de senior
onderhoudt als de kwaliteit daarvan. Contact wordt uitgelegd als direct contact (‘face to face’- contact)
zoals ontstaat door op bezoek gaan of bezoek ontvangen. Het kan zijn dat de weinige sociale
contacten die iemand heeft, prima blijken te voldoen (Hortulanus e.a., 2003). Omgekeerd kunnen
mensen met uitgebreide sociale netwerken zich eenzaam voelen. Daarom wordt ook gevraagd naar
de kwaliteit, de subjectieve beleving, van deze contacten. Dit is op twee manieren onderzocht.
Allereerst is gekeken naar contacten die als waardevol ervaren worden. Bij waardevolle contacten
gaat het om die contacten, waarbij je het gevoel hebt ‘op één lijn te zitten’, ‘begrepen te worden
zonder veel uit te hoeven leggen’, ‘mensen die er altijd voor je zijn en voor wie jij er altijd bent’.
Daarnaast is de mate van eenzaamheid onderzocht. Eenzaamheid wordt door de Jong Gierveld
(1994) omschreven als: “Het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan
(kwaliteit) van bepaalde sociale relaties”. Om hier inzicht in te krijgen is de eenzaamheidsschaal van
De Jong Gierveld gebruikt.
Daarbij wordt aan de hand van elf stellingen een eenzaamheidsscore berekend, die aangeeft in
hoeverre zij tevreden zijn met hun sociale contacten. Hoe groter dit verschil, hoe groter de
eenzaamheid. De eenzaamheidsscores zijn conform de richtlijnen van De Jong Gierveld en Van
Tilburg (1999) ingedeeld in 4 niveaus, te weten: niet eenzaam (score 0, 1 of 2), matige eenzaamheid
(scores 3 t/m 8), sterke eenzaamheid (scores 9 of 10) en zeer sterke eenzaamheid (score 11).
In de vragen over kwantiteit en kwaliteit van contacten wordt gevraagd naar het contact met
verschillende personen, die kunnen worden ingedeeld in verschillende ‘relatiekringen’:
Familie: kinderen, kleinkinderen, (schoon)ouders, zussen/broers, overige familieleden
Buren
Kennissen/vrienden (expliciet benoemd als “buiten de kerk”)
Kerkelijke gemeente: gemeenteleden, ouderling of diaken, dominee
Zoals beschreven, is de wens geuit om te differentiëren tussen de leefsituatie in de kerkelijke
gemeente én daarbuiten. Daarom wordt zowel gevraagd naar contacten binnen de kerkelijke
gemeente als contacten daarbuiten.
Met het oog op de vraag in hoeverre senioren pastorale en/of diaconale behoeften hebben, wordt in
de vragenlijst specifiek gevraagd in hoeverre er contacten zijn met verschillende personen binnen de
kerkelijke gemeente, zowel ‘professionals’ als gemeenteleden.
De contacten met de diaken/ouderling/dominee zullen over meestal pastorale of diaconale
contacten zijn. De behoefte aan meer contact met deze ambtsdragers zegt daarom iets over de
behoefte aan pastorale en/of diaconale zorg. De vraag die hierbij opkomt, is in hoeverre de senioren
een gebrek ervaren aan pastorale en/of diaconale zorg, en of dit gebrek ook ervaren wordt als ze wel
veel contacten hebben met (andere) gemeenteleden. In dit onderzoek wordt er vanuit gegaan dat er
door verschillende personen pastorale zorg wordt verleend, in zowel ‘professioneel pastoraat’ als
‘onderling pastoraat’. Maar zoals aangegeven in het eerste hoofdstuk, omschrijft dit een ideale
situatie. Het zou kunnen zijn dat de senioren de (pastorale en/of diaconale) zorg van gemeenteleden
onderwaarderen ten opzichte van de zorg door ambtsdragers.

18

Vitaler dan je denkt..!

Er is ook gevraagd naar de ervaren aandacht in de gemeente. Door middel van open vragen wordt
duidelijk wat de senioren op dít vlak missen in de gemeente en hoe dit eventueel verbeterd zou
kunnen worden. Daarmee wordt de subjectieve beleving van de contacten in de gemeente in beeld
gebracht.

3.2

Resultaten

3.2.1 Het sociaal netwerk - aantal contacten
Van de kwantiteit en kwaliteit van de contacten zijn drie tabellen gemaakt die in dit rapport zijn
opgenomen in bijlage 2. De belangrijkste uitkomsten worden hier genoemd.
Als we op een rij zetten met wie senioren van alle leeftijden het meest contact hebben (op nr. 1),
ontstaat het volgende beeld:

1.

kinderen:

89 procent van de senioren ontmoet hen wekelijks of maandelijks

2.

gemeenteleden:

79 procent van de senioren ontmoet hen wekelijks of maandelijks

3.

buren:

72 procent van de senioren ontmoet hen wekelijks of maandelijks

4.

kleinkinderen:

68 procent van de senioren ontmoet hen wekelijks of maandelijks

vrienden/kennissen

56 procent van de senioren ontmoet hen wekelijks of maandelijks

5.

buiten de kerk:

Daarnaast ontmoet 31 procent van de senioren hun
‘buitenkerkelijke’ vrienden/kennissen een paar keer per jaar

6.

zussen/broers:

51 procent van de senioren ontmoet hen wekelijks of maandelijks
Daarnaast ontmoet 42 procent van de senioren hun broers en zussen
een paar keer per jaar

7.

andere familieleden:

82 procent van de senioren ontmoet hen maandelijks of een paar keer per jaar

8.

ouderling/diaken:

77 procent van de senioren ziet zijn/haar ouderling en/of diaken een paar keer per jaar

9.

dominee:

55 procent van de senioren ziet zijn/haar dominee een paar keer per jaar
Daarnaast ziet een derde van de senioren zijn/haar dominee nooit

10. (schoon)ouders:

voor 63 procent van de senioren is deze categorie niet (meer) van toepassing
Toch ziet 33 procent van de jongere senioren hun (schoon)ouders
wekelijks of maandelijks

Senioren uit de onderzoekspopulatie ontmoeten hun kinderen het vaakst. Daarnaast zijn
gemeenteleden goed in beeld en op de derde plaats de buren. Ambtsdragers en de dominee
ontmoeten senioren het minst vaak en (schoon)ouders zijn voor het grootste deel van de senioren
wegens overlijden niet (meer) in beeld.
Met een aantal groepen hebben 75-plus senioren aantoonbaar minder vaak contact. Dit geldt voor:
de kleinkinderen: deze komen eerder een paar keer per jaar langs dan wekelijks of maandelijks;
de (schoon)ouders;
vrienden/kennissen buiten de kerk;
gemeenteleden;
de dominee.
De meeste senioren krijgen een aantal keer per jaar bezoek van hun ouderling, diaken en/of dominee.
Daarnaast krijgt een groep senioren (8%) minstens eenmaal per week bezoek van een ambtsdrager.
Dit is vaak van tijdelijke aard vanwege ziekte of andere zorgwekkende situaties. Er is echter ook een
grote groep (44%) die aangeeft dat ze nooit een ambtsdrager op bezoek ontvangen. Met name de
dominee komt minder op bezoek.
Oudere senioren hebben aantoonbaar minder contact met ambtsdragers en de dominee dan jongere
senioren. Tegelijk geven de senioren van 75 plus aan behoefte te hebben aan meer contact met een
ambtsdrager. Hier wordt dieper op ingegaan in paragraaf 3.2.3.
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3.2.2 Het sociaal netwerk - waardevolle contacten
Senioren achten het contact met hun kinderen het meest waardevol. Daarna het contact met zussen,
broers en gemeenteleden. Op de derde plaats komt het contact met kleinkinderen.
De helft van de senioren beoordeelt het contact met vrienden/kennissen buiten de kerk ook als
waardevol, en iets minder (47 procent) vindt het contact met ouderling of diaken waardevol. Wat
betreft dit laatste is het beeld ambivalent: 44 procent van de senioren acht het contact met ouderling
of diaken niet waardevol. Hetzelfde beeld ontstaat van het contact met de dominee. Het ontbreken
van waardevol contact met ambtsdragers kan een punt van aandacht zijn. De betekenis van het
contact kan wel per persoon verschillend ervaren worden. Sommige mensen kijken met name naar
het aantal bezoekmomenten, anderen zullen hier vooral kijken naar de kwaliteit van het bezoek, de
inhoud van het gesprek.
Opvallend aan deze cijfers is ten eerste dat het familiecontact met broers en zussen een even hoge
waardering krijgt als het contact met gemeenteleden (zeventig procent van de senioren acht dit
contact waardevol). Dit is een goed geluid en een verrassend positieve uitkomst. Gemeenteleden
worden vanuit de Bijbel aangemoedigd om naar elkaar om te zien en blijkbaar gebeurt dit ook. Men
hecht grote waarde aan het contact, gemeenteleden worden daadwerkelijk gezien als broeders en
zusters.
Ten tweede is opvallend dat aan het contact met buren en vrienden/kennissen buiten de kerk
een hoge waardering wordt gegeven (respectievelijk veertig en vijftig procent van de senioren acht dit
contact waardevol). De focusgroep gaf aan dat dit belangrijk is en openingen geeft voor het delen van
Gods Woord en beloften aan mensen van buiten de kerk.8 De resultaten van dit onderzoek laten zien
dat juist in die ‘ouderdom’ er een goede basis bestaat voor evangelisatie en missionair werk, omdat de
helft van de senioren waardevolle contacten heeft met mensen buiten de kerk.

3.2.3 Het sociaal netwerk - behoefte aan meer contact en aandacht
Ongeveer een derde deel van de senioren geeft aan graag meer contact te willen met voornamelijk
kleinkinderen, kinderen, dominee, ouderling en/of diaken. Iets meer dan 30% van de respondenten
zou vaker een ambtsdrager op bezoek willen hebben. Het bezoekbeleid verschilt per gemeente. Het
kan variëren van twee keer per jaar op bezoek gaan, tot één keer per twee of meer jaar de mensen
bezoeken (dat laatste geldt voornamelijk voor de diakenen). Daarnaast is er sprake van maatwerk,
waar bij dringende zaken meerdere bezoeken vlak na elkaar worden gebracht. Het beleid kan niet
altijd worden gevolgd omdat er in verscheidene gemeenten te weinig ambtsdragers zijn.
Tijdens de focusgroepbijeenkomst opperde men dat er bij senioren onder de 75 jaar meer begrip zou
kunnen zijn voor de tijdsdruk van ouderlingen, diakenen en dominees, hetgeen een lagere behoefte
aan contact zou kunnen verklaren. Een andere reden kan zijn dat de dominee bij 75-plussers hoger in
aanzien staat. Er zou meer waarde gegeven worden aan zijn bezoek dan aan dat van een pastoraal
medewerker of gemeentelid. De verwachtingen rond een dominee kunnen hooggespannen zijn en
daardoor tot teleurstellingen leiden: “Als ik hem nooit zie of spreek hoeft hij ook niet te komen als ik
ernstig ziek ben.” Er zijn wel senioren die als pastoraal medewerker bij een tehuis of zorgcentrum een
aantal senioren opzoeken. Maar volgens de focusgroepleden wordt dit niet hetzelfde ervaren als
bezoek van een ambtsdrager.
Eenzaamheid
Van de senioren ervaart 82 procent voldoende aandacht binnen de kerkelijke gemeente. De
focusgroep was blij verrast met deze uitkomst, temeer ook omdat de contacten met gemeenteleden
als zeer waardevol ervaren worden. Tegelijk blijkt een grote groep, bijna een vijfde, van de
respondenten, niet de aandacht te ervaren waar behoefte aan is. De reactie van de focusgroep hierop
was: “Elke persoon die zich tekort gedaan voelt in de kerkelijke gemeente is er één teveel!”

8

Hierbij werd gerefereerd aan het artikel “Sluiten? Of meegaan met de tijd?” waarin dominee Gerrit Timmermans folders
rondbrengt in de wijk Groningen-Helpman om zo de wijk beter te leren kennen. Het is belangrijk voor gemeenteleden om kennis
te maken met de mensen uit de wijk. Een vraag die in het artikel wordt gesteld is: “Wat kan de kerk Helpman in haar ouderdom
betekenen voor de wijk, in evangelisatie en missionair werk?”
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Tabel 3.1 aandacht vanuit de gemeente
Voldoende aandacht vanuit
gemeente?

tot 75

75 plus

(n=402) (%)

(n=194) (%)

alle respondenten
(n=596) (%)

meer dan genoeg

8

5

8

genoeg

75

73

74

weinig

13

20

15

veel te weinig
Totaal

4

2

3

100

100

100

Over het geheel geldt dat 75-plus senioren meer behoefte hebben aan vaker contact dan jongere
senioren. De vraag die dit oproept, is of de oudere senioren zich ook vaker eenzaam voelen. Aan de
hand van elf stellingen is onderzocht of er sprake is van emotionele en/of sociale eenzaamheid. Er zijn
in totaal 51 mensen van wie de antwoorden erop wijzen dat ze eenzaam zijn. Dat is elf procent van de
477 respondenten. Het merendeel hiervan kampt met matige eenzaamheid (zie tabel 3.2).
Tabel 3.2 mate van eenzaamheid
aantallen
personen

%

niet eenzaam

426

89,3

matige eenzaamheid

46

9,6

sterke eenzaamheid

3

0,6

Mate van eenzaamheid

zeer sterke eenzaamheid
Totaal

2

0,4

477

100

Bij verdere analyse van de uitkomsten is er een aantal zaken dat opvalt. Zo speelt, in tegenstelling tot
wat vaak aangenomen wordt, leeftijd geen significante rol bij de ervaring van eenzaamheid. Wat wel
aangetoond wordt, is dat meer senioren zich eenzaam voelen als ze in een zorgcentrum wonen.
Zelfstandig wonende senioren zijn minder vaak eenzaam. Dit zou verklaard kunnen worden door het
nog samenleven met hun man of vrouw of redelijk goede gezondheidssituatie. De woonduur op
dezelfde plek heeft geen aantoonbare invloed op de mate van eenzaamheid. Sociale en emotionele
eenzaamheid komen evenveel voor. Dit betekent dat als de helft van de eenzamen meer contacten
met mensen hebben, ze verlicht worden in hun eenzaamheid. De emotionele eenzamen kunnen
echter een groot netwerk van mensen hebben en zich tegelijk eenzaam voelen. Het is goed om
aandacht te hebben voor deze verschillen. De behoeften liggen per persoon anders.
Of een persoon genoeg aandacht ervaart, is niet afhankelijk van zijn/haar leeftijd. Er spelen andere
zaken zoals levenssituatie en behoeften. Dit blijkt uit wat de senioren onder woorden brachten als
antwoord op de vraag wat er volgens hen veranderd of verbeterd kan worden in de gemeente. Vijf
senioren geven aan dat ze informatie missen: “Er zou meer openheid kunnen zijn in berichtgeving; bv.
inhoudelijke kerkenraadverslagen, beleidsvisie vanuit kerkenraad, kortetermijnvisie.” Ook werd het
idee geopperd voor dunner maar vaker verschijnend kerkblad om zo beter met elkaar mee te leven.
Een tiental mensen spreekt over de eenzijdige samenstelling van enkele gemeenten qua
leeftijdsopbouw en dat de gemeente steeds minder leden en gezinnen heeft.
Tien mensen spreken van het missen van een “enthousiaste, aanstekelijke en uitnodigende
geloofsbeleving”. “Ik zou graag zien dat de vensters meer open waren naar de wereld, de
kerkgemeenschap heeft een missie (zout, licht).”
Twintig senioren geven aan dat er in de gemeente en tijdens de diensten veel aandacht is voor de
jeugd en minder voor de ouderen. Anderen brengen datzelfde als volgt onder woorden: “Het gaat
teveel over de doelgroepen in de gemeente, waardoor de gemeente opgedeeld wordt.” Een tiental
senioren geeft aan zich een vreemde te voelen in hun eigen gemeente door alle veranderingen die
daarmee gepaard gaan en in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, “een beetje minder zou wel
fijn zijn”.
Ook wordt het gemis aan openheid, onderlinge liefde en gemeenschap der heiligen door vijftig
personen (24%) aangegeven als een punt van aandacht. De gemeente kan dan ervaren worden als
“los zand” waarin veel groepsvorming plaatsvindt in plaats van dat er sprake is van eenheid.
De behoefte aan meer aandacht vertaalt 23 procent (n=90) in meer bezoek ontvangen. Op die manier
wordt de aandacht naar elkaar duidelijk, “een kaartje sturen is niet voldoende”. Het kan zich ook uiten
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door “meer voor en met elkaar te bidden”. Ook geven veel senioren (17%, n=90) aan dat aandacht
van een ambtsdrager door middel van een bezoek gemist wordt.

3.3

Discussie

Eenzaamheid
Volgens het Ontwerp Beleidsplan Welzijn 2005-2008 van de provincie Groningen blijkt ruim vijftig
procent van de ouderen in de provincie Groningen zich matig tot zeer eenzaam te voelen, en in de
leeftijdscategorie 75-plus is dit zelfs zestig procent.
Een genuanceerder beeld ontstaat bij een onderzoek van de GGD (2005) die een uitsplitsing maakt
naar de mate van eenzaamheid. Daaruit blijkt dat zeven procent van de 65-plussers (zeer) eenzaam
is, 31 procent matig eenzaam en 62 procent zich niet eenzaam voelt. In dit onderzoek kon geen
duidelijk verschil worden aangetoond tussen gelovige en niet-gelovige ouderen in gevoelens van
eenzaamheid.
Ons onderzoek laat een gunstiger beeld zien van de ervaren eenzaamheid in de gereformeerde
(vrijgemaakte) kerken van Groningen ten opzichte van beide onderzoeken. De resultaten van tien
procent matige eenzaamheid en één procent sterke eenzaamheid is een schrijnend maar tegelijk een
rooskleurig beeld. Vergeleken met de resultaten uit de provincie gaat het namelijk om een aanzienlijk
verschil van 27 procent minder eenzamen.
In het onderzoek van Noordegraaf (2007) onder protestantse kerken in de provincie
Groningen/Drenthe, geeft vijftig procent van de respondenten aan dat er activiteiten zijn in de
kerkelijke gemeente om vereenzaming tegen te gaan. Daarbij wordt bijvoorbeeld genoemd:
bezoekwerk, bijeenkomsten, ontspannende activiteiten, gespreksgroepen, bijbelkring etc. Deze
activiteiten hebben invloed op het ervaren van sociale eenzaamheid. Deze activiteiten hebben ook in
de gereformeerde kerken (vrijgemaakt) het (bij-)effect dat er minder sprake is van eenzaamheid.
Pastorale en diaconale wensen en behoeften van senioren
In hoofdstuk 1 is genoemd dat we in dit onderzoek uitgaan van pastoraat en diaconaat waarin ook
gemeenteleden een belangrijke rol hebben. Dit is benoemd als ‘onderling pastoraat’ (of diaconaat).
Daarbij is de aantekening gemaakt dat het zou kunnen zijn dat het idee sterk leeft dat je voor je
pastorale (of diaconale) behoeften en wensen moet aankloppen bij de dominee, de ouderling of de
diaken en dat ‘gewone’ gemeenteleden daarin geen rol spelen.
Kijkend naar de genoemde resultaten in 3.2 lijkt dit deels zo te zijn. Er is zeker behoefte aan (meer)
pastorale zorg door ambtsdragers (met name onder 75-plussers). Maar we kunnen dit ook nuanceren
met de gegevens over het contact met gemeenteleden. Hierover zijn de senioren zeer positief, ze
ervaren de contacten als waardevol en het gros van de senioren ervaart voldoende aandacht binnen
de kerkelijke gemeente. Hieruit kunnen we concluderen dat ‘onderling pastoraat en diaconaat’ zeker
niet alleen de ideale situatie beschrijft, maar ook de praktijk. Gemeenteleden spelen wel degelijk een
rol in het vervullen van pastorale en diaconale behoeften!

3.4

Conclusie

Senioren hebben het meest contact met hun kinderen, met gemeenteleden, met buren en met
kleinkinderen. Daarnaast is er ook regelmatig contact met vrienden/kennissen buiten de kerk.
Ambtsdragers en de dominee ontmoeten de senioren het minst vaak en 44 procent van de senioren
geeft aan nooit een ambtsdrager op bezoek te ontvangen. 75-plus senioren hebben aantoonbaar
minder vaak contact met kleinkinderen, (schoon)ouders, vrienden/kennissen buiten de kerk,
gemeenteleden, ambtsdragers en de dominee.
Senioren achten het contact met hun kinderen het meest waardevol. Ook het contact met zussen,
broers en gemeenteleden wordt gewaardeerd. Wat betreft het contact met ambtsdragers en de
dominee zijn de meningen verdeeld: de helft vindt het contact waardevol, de andere helft acht het
contact niet waardevol. Dit laatste is een punt van zorg.
Aan het contact met vrienden/kennissen buiten de kerk wordt ook een hoge waardering wordt
gegeven. Dit biedt mogelijkheden voor evangelisatie en diaconaat.
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Behoefte aan meer contactmomenten is er met name bij de oudere senioren. Uit de enquête blijkt het
verlangen naar meer contact met (klein)kinderen. Daarnaast is de behoefte aanwijsbaar aan meer
contact met gemeenteleden, ambtsdragers en de dominee. Uit dit laatste leiden wij de behoefte af aan
meer pastorale en diaconale zorg. De invulling hiervan behoeft aandacht, omdat het contact met
ambtsdragers niet (altijd) als waardevol wordt ervaren.
Wat betreft de aandacht in de gemeente zijn de meeste senioren positief: 82 procent ervaart
voldoende aandacht binnen de kerkelijke gemeente. Een kleine twintig procent ervaart te weinig
aandacht. De senioren hebben (in paragraaf 3.2.3) benoemd waar dit gevoel van verminderde
aandacht voor de senioren op stoelt, en ideeën aangedragen om dit op te heffen.
Ook is onderzocht in hoeverre de kerkelijke gemeente een rol speelt in het tegengaan van
eenzaamheid onder senioren. Aan de hand van de elf stellingen van De Jong Gierveld is onderzocht
in hoeverre de senioren te maken hebben met eenzaamheid. Hieruit blijkt dat elf procent van de
senioren te maken heeft met (voornamelijk matige) eenzaamheid. Eenzaamheid komt daarmee
aanzienlijk minder voor in de Groningse GKv-kerken dan gemiddeld in de provincie Groningen waar
38 procent zich eenzaam voelt. Eenzaamheid blijkt niet aan leeftijd gebonden te zijn, maar is met
name aanwezig in zorgcentra. De senioren in de zorgcentra vormen daarmee een groep die extra
aandacht behoeft. Ook de benadering van eenzaamheid is een punt van aandacht. Sociale eenzamen
zijn gebaat bij meer bezoek terwijl emotioneel eenzamen andere behoeften hebben. Het is belangrijk
aandacht te hebben voor de manier waarop pastorale zorgers tegen eenzaamheid aankijken en het
benaderen.
Op basis van de vele contacten die senioren hebben met gemeenteleden en de mate waarin zij dit als
waardevolle contacten beschouwen, en het gegeven dat er voldoende georganiseerd wordt voor
senioren (zie het volgende hoofdstuk), concluderen wij dat de gereformeerde kerken (vrijgemaakt)
daarmee het (bij-)effect sorteren dat er minder sprake is van eenzaamheid dan de cijfers van de
gehele provincie Groningen laten zien.
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Hoofdstuk 4
4.1

Onderzoeksthema 2: Activiteiten

Theorie

Lange tijd is het beeld over senioren bepaald door het idee dat ouderen geen productieve bijdrage
meer leveren aan de samenleving. In deze voorstelling van zaken wordt ‘oud worden’ gezien als “een
onvermijdelijk proces van verminderde betrokkenheid op de buitenwereld. Ouder worden staat gelijk
aan afname van sociale activiteiten en het binnentreden van de laatste levensfase waarin afscheid
wordt genomen van het leven” (SCP 2006, 239).
Niet alleen ouderen trekken zich terug, maar ook de samenleving trekt zich van hen terug. Met
pensioen gaan betekent genieten van de welverdiende rust en zich voorbereiden op het te verwachten
levenseinde.9
Dit beeld lijkt steeds meer achterhaald. Het gedrag en de levensstijl van senioren wijzigen in een
enorm tempo. Senioren blijven veel langer zelfstandig en zijn gemiddeld ook langer (maatschappelijk)
actief. Het beeld dat opkomt van de jongste generatie ouderen (geboren tussen ’46 en ’55) is dat van
senioren die doen wat ze zelf leuk vinden, die het erg belangrijk vinden om te genieten van alles wat
zij doen en meer individueel georiënteerd zijn. Zij hebben meer geld te besteden en doen dit ook
graag. Het opleidingsniveau van deze senioren stijgt, en steeds meer senioren gaan gebruik maken
van internet.10 Gezien deze veranderingen worden de ouderen gekenschetst als actief, mondig,
kapitaalkrachtig en zelfredzaam. De oudere van de toekomst heeft vaker een goed pensioen
opgebouwd, is beter in staat zijn belangen te behartigen en weet gemakkelijker de weg te vinden naar
instanties dan de huidige (Breedveld et al. 2004).11 Tegelijk is hier door de actualiteit anno 2009 een
kanttekening bij te plaatsen. Door de economische crisis is de dekkingsgraad van pensioenfondsen
verminderd12 en passen verschillende pensioenfondsen geen indexatie toe. De uitkering aan
gepensioneerden blijft daarmee dit jaar gelijk aan het niveau van vorig jaar en stijgt dus niet mee met
de inflatie. Ouderen maken zich daardoor in toenemende mate zorgen over de directe of indirecte
gevolgen op hun economische positie.
In de huidige visie op ouderdom staat hun activiteit centraal.13 Ouderen worden beslist niet gezien als
‘uitgerangeerd’, ze doen zelfs op veel terreinen niet onder voor jongere volwassenen. Dankzij de
toegenomen levensduur en het langer uitblijven van gezondheidsproblemen zijn de ouderen van nu
veel langer actief en zichtbaar in maatschappelijke verbanden dan voorheen (Breedveld et al. 2004).
Juist in de vroege jaren van de ouderdom (60-75 jaar) is deze toegenomen activiteit te meten. De
nieuwe vrije tijd wordt besteed aan hulp aan (klein)kinderen en aan eigen interesses zoals reizen en
recreatieve activiteiten (Timmermans 1993). Een groot deel van de ouderen is daarnaast ook actief in
vrijwilligersorganisaties.
Vanuit deze visie zou er onder ouderen een onbenut potentieel aan kennis en ervaring zijn. Zij kunnen
door (vervroegde) uittreding uit het arbeidsproces en de toegenomen levensverwachting nieuwe rollen
vervullen. Een betrokken sociaal leven is niet alleen goed voor de ouderen zelf, maar ook voor de
samenleving als geheel. Elementen hiervan zijn terug te vinden in het huidige ouderenbeleid (VWS
2005a). Er worden allerlei maatregelen beschreven om ouderen langer te laten werken, hun
zelfstandigheid te laten behouden en een grotere bijdrage te laten leveren aan de samenleving, bv. in
de vorm van vrijwilligerswerk of mantelzorg (SCP 2006, 215/239). De verwachting is echter wel dat de
inzet in vrijwilligerswerk in toenemende mate concurrentie zal krijgen van langer werken, oppassen op
kleinkinderen, mantelzorg, mediagebruik (vooral televisie kijken), sociaal verkeer en hobby’s.14

9

Deze gedachten over ouderdom staan bekend als de onthechtingtheorie van Cumming en Henry (1961). De term die hierbij
vaak gebruikt wordt is ‘social disengagement’ waarbij er een terugtrekkende en minder betrokken beweging uit de maatschappij
is waar te nemen.
10
Zie: De wensen en behoeften van senioren. Woerden: Koninklijke Horeca Nederland, 2006.
11
Zie: Rapportage ouderen 2006, Den Haag: SCP, 2006.
12
De dekkingsgraad heeft te maken met de mate waarin het pensioenfonds in de toekomst de pensioenen kan garanderen.
13
Deze positieve visie op ouderdom wordt de activiteitentheorie genoemd (Havinghurst, 1957).
14
Zie Penninx, K e.a., Zilveren Kracht In Cijfers. Factsheet maatschappelijke inzet door ouderen. Utrecht: Movisie, 2008.
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Sociale participatie neemt wel af met het ouder worden. Vooral 75-plussers zijn minder actief in
verschillende verbanden. Als mogelijke verklaring hiervoor worden de gezondheidsproblemen van
deze leeftijdsgroep genoemd (SCP 2006, 216).
Met dit derde enquêteonderdeel wordt in beeld gebracht aan welke activiteiten senioren deelnemen
binnen en buiten de Groningse gemeenten. Er is specifieke aandacht voor deelname aan
bijbelstudie(vereniging). Bijbelstudie is een belangrijke vorm van onderling pastoraat. In de definitie
hiervan (paragraaf 1.3) worden het ‘groepsgesprekken’ genoemd. Daarnaast wordt onderzocht welke
belemmerende factoren de senioren ervaren om aan activiteiten mee te doen, waar ze behoefte aan
hebben en wat ze zelf te bieden hebben aan gemeenten.

4.2

Resultaten

Activiteiten
vijftien procent van de 501 senioren doet nog regelmatig of een paar keer per jaar betaald werk (dit
betreft alleen met name mensen tot 75 jaar). Waarmee houden de andere senioren zich bezig? De
helft van de senioren doet wel eens vrijwilligerswerk en zo’n veertig procent doet wel eens klusjes bij
anderen. Beide nemen significant af als de senior de 75 jaar passeert. De focusgroep reageerde
hierop dat dit zeker potentieel biedt voor beleid. Vrijwilligers zijn hard nodig in verscheidene
gemeenten.
Tabel 4.1 Vrijwilligerswerk en klusjes
tot 75

75 plus

(n=353) (%)

(n=147) (%)

alle respondenten
(n=500) (%)

In ieder geval wekelijks

32

14

27

Een paar keer per jaar

29

12

23

Nooit

39

74

50

100

100

100

Vrijwilligerswerk

Totaal

tot 75

75 plus

(n=336) (%)

(n=147) (%)

alle respondenten
(n=483) (%)

In ieder geval wekelijks

10

7

9

Een paar keer per jaar

38

8

29

Bij anderen klusjes doen

Nooit
Totaal

52

85

62

100

100

100

Er zijn veel activiteiten die worden uitgevoerd door de groep senioren welke zij zelf niet direct
bestempelen als vrijwilligerswerk, maar die wel als hulp worden ervaren. Verschillende onderzoeken
(o.a. Bredewold 2009, SCP 2003) wijzen uit dat velen een helpende hand bieden maar het niet zo
noemen.
Een grote groep biedt bijvoorbeeld hulp of zorg aan partner/familielid/vrienden. Het gaat hier in totaal
om 51 procent van de respondenten (n=486). Bij 25 procent legt deze vorm van mantelzorg zelfs
dagelijks (maar in ieder geval wekelijks) beslag op ouderen. Uitgesplitst naar leeftijd gaat het om
vijftien procent van alle 75-plussers en om bijna dertig procent van de mensen tot 75 jaar die wekelijks
zorg verlenen. Deze mantelzorg heeft grote invloed op de senior. Vaak kan diegene niet naar
activiteiten of zouden ze juist meer zorg voor henzelf, de mantelzorger, willen zien omdat het een
grote belasting kan zijn om op hoge leeftijd voor je dierbare te zorgen. Ook vanuit de diaconie moet
hier zeker aandacht voor zijn, omdat het kan gaan om een groep zorggevers die over het hoofd wordt
gezien, maar zelf ook hulp nodig heeft. De mantelzorger kan ontlast worden door een tijdelijke
overname van zorg door vrijwilligers of professionals. Deze respijtzorg biedt de mantelzorger de
mogelijkheid even tijd voor zichzelf vrij te maken en weer energie op te doen.
Er worden veel bezoeken over en weer afgelegd. Ongeveer vijftig procent van de respondenten (n =
556) krijgt én gaat zelf in ieder geval wekelijks op bezoek. De leeftijd heeft geen invloed op het wel of
niet op bezoek gaan. De frequentie van bezoek ontvangen ligt bij de 75-plussers iets hoger dan tot 75
jaar. Deze bezoeken worden vaak afgelegd uit broeder- of zusterliefde waarin onderling naar elkaar
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wordt omgezien.
In de vragenlijst is verder ingegaan op andere activiteiten waar senioren aan deelnemen. In bijlage 3
is een overzicht van deelname aan alle activiteiten uitgesplitst naar leeftijdscategorieën te vinden. Zo
gaan senioren tot 75 jaar regelmatiger mee met uitstapjes dan 75-plussers. Vijftien procent gaat nooit
uit, hier speelt leeftijd echter geen rol van betekenis. Er wordt door senioren tot 75 jaar meer voor
(klein)kinderen gezorgd. Ruim vijftig procent past nooit op de (klein)kinderen.
Je bent nooit te oud om te leren en je hobby’s uit te voeren. Dat is zeker het geval tot 75 jaar. Dat
bewijst het getal van zeventig procent van de jongere senioren die hier mee bezig zijn. Dit aantal
neemt sterk af vanaf de leeftijd van 75 jaar, het loopt terug tot dertig procent die een cursus volgt of
een hobby uitvoert. Senioren tot 75 sporten en bewegen meer. Ook zijn ze mobieler als het gaat om
communicatie via het internet. E-mailen en internetten is voor veel 75-plussers een brug te ver.
42 procent van de senioren gaat nooit naar een vereniging, ouderbond of soos. Van diegenen die wel
participeren is de frequentie van participatie hoger bij de senioren tot 75 jaar. Weinig senioren
participeren in een praatgroep of een lotgenotengroep. Hierbij geldt dat deelname niet gerelateerd is
aan de leeftijd, waarschijnlijk zal het onderwerp hier meer invloed op hebben.
De senioren hebben genoeg activiteiten om aan mee te doen en vinden dat er genoeg georganiseerd
wordt in zowel de kerk als in de (stads)wijk. Er is hierbij geen verschil in gegeven antwoord
aangetoond tussen de beide leeftijden.
Tabel 4.2 Genoeg georganiseerde activiteiten
tot 75

75 plus

(n=397) (%)

(n=181) (%)

alle respondenten
(n=578) (%)

genoeg - meer dan genoeg

92

87

90

weinig - veel te weinig

8

13

10

100

100

100

Genoeg georganiseerd in kerk?

Totaal
Genoeg georganiseerd in wijk?
genoeg - meer dan genoeg
weinig - veel te weinig
Totaal

tot 75

75 plus

(n=365) (%)

(n=149) (%)

alle respondenten
(n=514) (%)

91

86

90

9

14

10

100

100

100

Dertien procent (n=564) van de senioren, met name onder de 75 jaar, geeft aan zelf activiteiten te
organiseren. Dat varieert van hobbyactiviteiten (schilderen, zingen en bloemschikken) en het
organiseren van koffieochtenden, seniorensoos en activiteitenmiddagen voor bejaarden tot activiteiten
voor bijzondere doelgroepen (mensen met een verstandelijke beperking, met een verslaving of
mensen in de tropen). Er zijn senioren die aangeven dit werk niet alleen te doen (of te organiseren),
maar dit te ontplooien binnen een commissie of ander verband.
Er zijn vele mogelijkheden voor ouderen om zich in te zetten ten dienste van de gemeente. Er wordt
een aantal opties gegeven die de senioren zelf zouden willen oppakken: “meer bidden in een open
biduur/groep”, het organiseren van spelletjesmiddagen, literatuurclub, “een ‘nep-oma’ zijn voor jonge
kinderen die geen opa en oma hebben”. Ook willen ze (meer) bijdragen in het afleggen van bezoekjes
(23%, n=265) en bijdragen aan het doen van klusjes (10%). Tien procent (n=265) kan niet aangeven
wat ze graag zou willen doen in de kerk of voor andere gemeenteleden. Twintig procent van de
senioren geeft aan dat ze graag iets zouden willen doen voor andere gemeenteleden maar dat het
niet meer gaat. Toch zijn er dingen die deze oudere senioren doen; een voorbeeld: “ruilen van
bladen/boeken - eventueel luisterpost”. Ook op deze manier wordt er naar elkaar omgezien.
Bijbelstudie en belemmeringen
Een specifieke vraag van de classis was in hoeverre senioren meedoen in bijbelstudies/bijbelkringen.
Er is een opvallend grote groep die niet deelneemt aan bijbelstudies. Dit neemt toe als de senior de
leeftijd passeert van 75. De focusgroep heeft geen verklaring voor de lage participatie.
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Tabel 4.3 Bijbelstudie/kring
Lid bijbelstudievereniging of -kring?
Ja

tot 75

75 plus

(n=412) (%)

(n=190) (%)

alle respondenten
(n=602) (%)

53

40

49

Nee

47

60

51

Totaal

100

100

100

Belemmering om bijbelstudie te
volgen?

tot 75

75 plus

(n=313) (%)

(n=140) (%)

alle respondenten
(n=453) (%)

Ja

19

31

23

Nee

81

69

77

Totaal

100

100

100

De meeste mensen (die niet deelnemen aan een bijbelstudiekring of -vereniging) ervaren geen directe
belemmeringen om mee te doen aan bijbelstudies, 86 mensen geven concrete belemmeringen aan.
De belemmeringen die het meest worden genoemd zijn lichamelijke klachten (36 personen) en leeftijd
(12 personen). Vier personen ondervinden vervoersproblemen en drie senioren geven aan dat
bijbelstudie ‘s avonds voor hen niet goed uitkomt. Maar er worden ook twee opvallende zaken
genoemd. In de eerste plaats hebben zestien mensen het over een vorm van angst. Ze geven aan dat
ze verlegen zijn of last van faalangst hebben omdat “je nooit kunt weten wat er voor vragen op je af
kunnen komen om voldoende op te willen of te kunnen antwoorden”. Of omdat diegene moeilijk
zijn/haar gedachten om kan zetten in spreken.
Ten tweede zijn er acht mensen die zich ergeren aan de inhoud van de bijbelstudies en die er
geen behoefte aan hebben om naar een bijbelstudievereniging of -kring te gaan. Het gaat om
“pietluttige zaken, bijzaken en gewoonten” en te weinig over “Geest, nieuw leven, liefde, overwinning,
heiliging”. Anderen ergeren zich aan het gebrek aan kennis.
Beide zaken hebben te maken met openheid tijdens een bijbelstudie om richting te geven aan de
sfeer en inhoud waarbij iedereen zich op zijn gemak kan voelen.
Ook bij algemene activiteiten is gevraagd of de senioren zich belemmerd voelen om eraan mee te
doen. Voor 65% van de respondenten zijn er geen concrete belemmeringen (n=583). Anderen geven
de factoren aan die genoemd worden in onderstaande tabel.
Tabel 4.4 belemmeringen om aan activiteiten deel te nemen
tot 75 jaar
(aantallen personen)

75 plus
(aantallen personen)

Vervoer

8

12

Geen zin om alleen te gaan

22

11

Durft niet alleen

3

2

Vindt er niets aan

18

6

Te duur

5

2

Weet zich geen houding te geven

10

1

Heeft gezondheidsklachten

49

47

Ontmoetingsplek is onaangenaam

3

1

Andere reden

34

36

Belemmerende factoren

Ondanks het vrij positieve beeld van de participatiemogelijkheden, geven de focusgroepsleden aan
dat het niet aan hen (aan de gemeenteleden) mag liggen dat er belemmeringen zijn. Dan schiet je als
gemeenschap van God te kort. Er moet altijd ruimte zijn om mee te kunnen doen. Hier kan aandacht
aan worden gegeven in gesprekken en door het faciliteren van mogelijkheden om belemmeringen te
overwinnen. Specifiek voor het volgen van bijbelstudie kan het gaan om de volgende mogelijkheden
die het proberen waard zijn: mannen- en vrouwenverenigingen samenvoegen, bijbelstudies overdag
aanbieden, maar met name openheid creëren waardoor mensen aangesproken mogen worden op
hun keuze om wel of niet mee te doen aan bijbelstudie.
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Hoe ga je met elkaar om in de gemeente, als ouderen onderling, maar ook tussen jongere en oudere
gemeenteleden? Kunnen deze samen bijbelstudies volgen? Kunnen er maatjes of vervoer geregeld
worden om niet alleen naar een activiteit te hoeven gaan?

4.3

Discussie

In 2005 nam achttien procent van de 60- t/m 64-jarigen in Nederland deel aan betaalde arbeid, en
langer doorwerken is onder deze groep niet populair SCP-onderzoek (2006). Daarbij steeg de
arbeidsdeelname van de 65- t/m 74-jarigen tussen 1992 en 2004 ook nauwelijks, in 2004 werkte vier
procent van deze groep die de pensioengerechtigde leeftijd al had bereikt. Deze cijfers zijn redelijk
vergelijkbaar met de resultaten van dit onderzoek. 21 procent van de 65- t/m 74-jarigen neemt met
regelmaat deel aan het arbeidsproces. Bij de 75-plussers is één procent hierin nog actief.
Noordegraaf heeft in 2007 onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van ouderen in Groningen en
Drenthe vanuit de Protestantse Kerk in Nederland. Uit dit onderzoek blijkt dat er vanuit kerkelijke
gemeenten veel tijd en aandacht wordt besteed aan bezoekwerk bij ouderen. In sommige gevallen
gaat het om gericht ouderenpastoraat, in andere om verjaardagsbezoeken of bezoeken ‘zonder
aanleiding’. Dit bezoekwerk wordt verricht door predikanten, kerkelijk werkers, pastorale medewerkers
(‘zusterhulp’), ouderlingen, diakenen en veel gemeenteleden (Noordegraaf 2007,16). Daarnaast
worden er ontmoetingen georganiseerd voor ouderen (koffiedrinken, contactmiddagen), met een
bezinnend karakter of van recreatieve aard.
Ook hier sluit dit onderzoek op aan. Zowel uit wat in hoofdstuk 3 bleek over de contacten met
gemeenteleden en ambtsdragers als uit de resultaten van dit hoofdstuk blijkt dat er veel bezoekwerk
bij en door ouderen gedaan wordt. Ongeveer vijftig procent van de respondenten (n=556) krijgt en
gaat zelf in ieder geval wekelijks op bezoek. De onderlinge contacten in de gemeente worden zeer
gewaardeerd. De georganiseerde ontmoetingen in de vorm van bijbelstudie of ouderensoos/bond
worden minder goed bezocht (respectievelijk 51% en 42%). Niet iedereen kan en wil naar deze
georganiseerde activiteiten/ontmoetingen.
Met betrekking tot het gebruik van internet is een toenemende trend zichtbaar. In 2003 was al 75%
van de 55 - 64-jarigen in het bezit van een pc, in de meeste gevallen met internetverbinding. Vijf jaar
eerder was dat nog maar veertig procent. Ouderen zijn bezig hun achterstand op dit terrein in te lopen
(de Haan 2004, Herweijer 2006). Uit het GGD-onderzoek (2005) blijkt dat zeventien procent van de
ouderen (65-plussers) contact heeft met anderen via email of internet. Deze trend wordt ook zichtbaar
in het onderzoek van Groningen. 51 procent (n=500) gebruikt het internet of e-mail in ieder geval
wekelijks. Senioren van 75 jaar en ouder zijn minder actief op het net. De leeftijd speelt hierin nu nog
een grote rol, maar zal hoogstwaarschijnlijk veranderen als de 60 plussers van nu in de leeftijd van 75
jaar en ouder komen.

4.4

Conclusie

De onderzoeksresultaten bevestigen het beeld van de actieve oudere en daarmee ook de visie op het
actieve ouderdom (activiteitentheorie). Juist in de vroege jaren van de ouderdom (60 tot 75) is deze
toegenomen activiteit te zien. Bij de 75-plussers zien we op de meeste terreinen relatief lagere
deelnamecijfers dan de 60-plussers. Dit geldt met name voor betaald werk doen, vrijwilligerswerk,
klusjes uitvoeren, het volgen van een cursus of hobby.
In tegenstelling tot wat het SCP (2006, 216) zegt, lijkt sociale participatie echter niet erg af te nemen
met het ouder worden. De leeftijd heeft geen invloed op het wel of niet op bezoek gaan. Wel
ontvangen de oudere senioren relatief meer bezoek dan dat ze op bezoek gaan. Er ontstaat dus
beslist geen beeld van de uitgerangeerde senior. Er is wel een opvallend grote groep die niet
deelneemt aan georganiseerde ontmoetingen in de vorm van bijbelstudie of ouderensoos/bond, die
toeneemt als de senior de leeftijd passeert van 75.
Een groep die speciale aandacht verdient, zijn de ruim 120 mensen die in ieder geval wekelijks hulp of
zorg bieden aan partner/familielid/vrienden. Deze mantelzorgers bevinden zich zowel boven als onder
de 75 jaar. Bijna dagelijks zorgen voor een ander legt veel beslag op de tijd en energie van de zorger.
Zij doen het met liefde en een zekere vanzelfsprekendheid maar zij kunnen ook makkelijker overbelast
raken. Het is goed om deze mensen in het vizier te hebben.
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De zorg voor een ander kan een belemmering zijn om deel te nemen aan activiteiten. Er zijn ook
andere belemmeringen: geen zin hebben om alleen te gaan, vervoersproblemen en de inhoud van de
activiteit, maar gezondheidsklachten belemmeren de senior het meest.
Twee specifieke belemmeringen om aan bijbelstudie deel te nemen zijn angst en de ergernissen over
de inhoud van de avond. Beide zaken hebben te maken met openheid tijdens een bijbelstudie om
richting te geven aan de sfeer en inhoud waarbij iedereen zich op zijn gemak kan voelen. Er zou ook
openheid moeten zijn waar mensen aangesproken mogen worden op hun keuze om wel of niet mee
te doen aan bijbelstudie.
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Hoofdstuk 5
Onderzoeksthema 3: Verschillen tussen jongere gemeenteleden en senioren
5.1

Theorie

De verwachting is dat in het kerkenwerk door jongere gemeenteleden nog teveel wordt uitgegaan van
het beeld van senioren die zich terugtrekken uit de maatschappij en de maatschappij die zich van hen
terugtrekt (zoals geschetst in hoofdstuk 4). Gelijktijdig is de verwachting dat senioren zelf als actieve
mensen positiever tegen het ouder worden en ouderdom aankijken.
Deze hypothese wordt ook bevestigd in het onderzoek van Noordegraaf (2007). Hij stipt het
onderscheid aan dat bestaat tussen de verschillende visies op ouder worden. Hij heeft opgemerkt dat
de meeste gemeenten ouderen niet gericht inschakelen in het kerkenwerk, waaruit hij concludeert dat
in deze gemeenten impliciet wordt uitgegaan van het beeld dat de samenleving zich terugtrekt van de
senioren. Het vragen van ouderen voor functies wordt nauwelijks gebruikt in het ouderenbeleid van de
ondervraagde protestantse gemeenten. Wel blijkt men ‘automatisch’ uit te komen bij een hoge inzet
van ouderen in verschillende functies vanwege de vergrijzing van de gemeenten. Veel van de
ondervraagde gemeenten kennen een leeftijdsopbouw waarin ouderen oververtegenwoordigd zijn, en
ouderen hebben simpelweg meer tijd dan jongere generaties (Noordegraaf, 2007, 14).
Dit onderdeel van het onderzoek draagt bij aan het verduidelijken van verschillen tussen jong en oud.
Om de beeldvorming met betrekking tot senioren te verhelderen is gebruik gemaakt van een serie
positieve én negatieve typeringen. Hierin komt zowel het beeld van de actieve, mondige,
kapitaalkrachtige en zelfredzame oudere naar voren als het beeld van de eenzame, passieve en
‘uitgerangeerde’ oudere.
Het zelfbeeld, dat wil zeggen hoe ouderen tegen zichzelf aankijken in de positie van ‘oudere’, is op
twee manieren onderzocht. Allereerst hebben de senioren in open vragen geantwoord wat hen wél en
níet bevalt aan ouder worden. Daarnaast is een serie typeringen aan de senior voorgelegd, waarvan
zij aangeven in hoeverre zij zichzelf daarin herkennen. Deze typeringen zijn overgenomen van de
kwantitatieve stellingen van de Beleving van het Ouder Worden Schaal (BOWS: Steverink, Bode,
Westerhof & Dittmann-Kohli, 1999). De BOWS bestaat uit zowel positief als negatief geformuleerde
items die allen beginnen met “ouder worden betekent voor mij…”.
Tot slot is er gevraagd naar verschillen tussen senioren en jongere gemeenteleden in geloofsbeleving.
Er wordt daarbij geïnventariseerd óf de senioren een verschil in geloofsbeleving ervaren, om
vervolgens te omschrijven waaruit dit verschil bestaat en in hoeverre dit spanningen of belemmeringen
veroorzaakt.
De achterliggende hypothese hierbij is dat een verschil in beeldvorming over senioren kan leiden tot
een aanpak in pastorale en/of diaconale ondersteuning die op de senior bevreemdend overkomt. Dit
hangt mede samen met een verschil in communicatiestijl en woordgebruik, waardoor sprake kan zijn
van wederzijds onbegrip dat vanwege de pastorale en/of diaconale setting van het contact wordt
geduid als een verschil in geloofsbeleving.

5.2

Resultaten

Er heersen allerlei ideeën en generaliserende uitspraken over jongeren en ouderen in de gemeente.
Voorbeelden zijn: “Alle ouderen zijn tegen veranderingen in de kerk.” Of: “De jongeren vinden dat wij
ouderen niet meer meetellen.” Deze uitspraken kunnen leiden tot twee groepen die tegenover elkaar
komen te staan, omdat deze meningen lijken te gelden voor álle ouderen en álle jongeren. Is dit ook
daadwerkelijk zo? Onderzocht is welke verschillen tussen jongeren en oudere gemeenteleden worden
ervaren door de senioren.
Ouder worden betekent voor mij…
Hoe de senioren zichzelf zien is in tabel 5.1 samenvattend weergegeven (in bijlage 4 staan de
uitgebreide resultaten). Ondanks dat de gezondheidstoestand verslechtert, zien senioren zichzelf als
ondernemende personen die zich zelden vervelen. Dit positieve beeld geldt in bijzondere mate voor
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de jongere senioren. Alleen bij het antwoord “dat ik gerespecteerd word” heeft de leeftijd geen enkele
invloed.
Tabel 5.1 De persoonlijke betekenis van het ouder worden.
Het aantal respondenten varieert per vraag tussen de 438 en 530.
Ouder worden betekent voor mij…
Plannen maken

Positief antwoord
(%)
89

Dat ik gerespecteerd word

87

Dat ik ideeën blijf uitvoeren

81

Dat ik in staat blijf om nieuwe dingen te leren

77

Dat ik nodig ben voor anderen

76

Vitaal en fit zijn

73

Dat mijn gezondheidstoestand slechter wordt

52

Dat ik lichamelijke achteruitgang minder goed kan opvangen

33

Dat ik steeds bekwamer word

32

Dat ik mij eenzaam voel

7

Dat ik me verveel

4

Het beeld ontstaat van een actieve en open groep senioren. Ruim twee derde staat open om nieuwe
dingen te leren en ideeën en plannen uit te voeren. Het is belangrijk om gerespecteerd te worden,
onduidelijk is of de senior dit aangeeft vanuit positieve ervaringen of onvrede op dit punt. Er is een
omslag te zien halverwege tabel 5.1, voornamelijk bij de meer negatief geformuleerde antwoorden zijn
de scores lager. Dat wijst erop dat er niet voorbij gegaan kan worden aan het positieve beeld dat
senioren over zichzelf hebben; zij staan open om dingen op te pakken en zich in te zetten voor
anderen omdat ze nodig zijn.
Senioren genieten van veel dingen. Ruim driehonderd senioren geven aan dat de vrijheid in tijd en
tempo rust geeft aan hun leven. Zelf de tijd van de wekker te kunnen bepalen. Veel verplichtingen
vallen weg: “Je hoeft niet meer zo nodig.”
Er is meer tijd voor hobby’s (n=32) en tijd voor kinderen en kleinkinderen (n=27). Velen geven aan dat
ze in het ouder worden gegroeid zijn in vertrouwen op God. “Ik word ouder met de Heer.” Er is veel
“dankbaarheid voor het vele goede dat we ontvangen hebben”. Ouder worden betekent dat er meer
tijd is om je op God en zijn gemeente te richten (n=42). “We zijn dankbaar dat we al oud mogen zijn
en toch gezond en deel mogen hebben aan de kerkelijke gemeenschap.” De opgedane
levenservaring heeft velen (n=42) rust en zelfverzekerdheid gegeven. Je hoeft je niet meer te
bewijzen. “Je bekijkt en ervaart met het ouder worden in bepaalde situaties dat je er wijzer mee om
gaat.” Dit geldt voor veranderingen in de kerk en maatschappij. Een tiental senioren noemen expliciet
dat de goede zorg hen zo goed bevalt aan het ouder worden. Er zijn goede voorzieningen, en
daardoor de mogelijkheid om zo zelfstandig mogelijk te blijven.
Toch is ouder worden niet altijd gemakkelijk geven zestien senioren expliciet aan. “Ik troost mij dat het
maar tijdelijk is,” geeft een senior treffend weer. Je kunt minder (n=91), waardoor men steeds
afhankelijker wordt van anderen. Vaak zijn het de lichamelijke klachten die mensen beperken (n=184)
maar ook het achteruit gaan van het geheugen wordt als zeer belemmerend ervaren (n=25). Een
kleine groep senioren (n=5) geeft aan dat het ouder worden hen niet bevalt, omdat de omschakeling
van het werkende leven naar alle tijd en vrijheid moeilijk is. Gevoelens van uitgerangeerd zijn (n=21)
en eenzaamheid (n=5) komen voor en deze worden tevens versterkt doordat mensen om hen heen
steeds meer wegvallen (n=6).
Er is een aantal concrete zorgen van senioren genoemd:
Zo is iemand bezorgd of de diaconieën nog geld hebben als straks de “armlastigen aankloppen bij de
laatste reddingsboei”. Anderen geven aan dat het moeilijk is om twintig jaar weduwe te zijn: ”Je mist
een arm om je schouder.” De focusgroepleden kunnen niet aangeven waar de behoefte hieromtrent
ligt. Zij observeren dat er vaak een soort lotgenotencontact is: groepen, van met name vrouwen, die
elkaar opzoeken en ondersteunen.
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Een zorg van senioren ligt ook bij de vele veranderingen in de gereformeerde kerken. “Er is en wordt
vaak vergeten dat wij ook jong zijn geweest, maar toch een keuze hebben gemaakt voor de
Vrijgemaakte Kerk. Dat was heus niet gemakkelijk, maar ik heb nooit gedacht: had ik dat nou maar
niet gedaan. Daarom vind ik het zo koud en kil naar elkaar toe.” De focusgroepleden geven aan dat dit
een blijvend punt van aandacht is vanuit de kerkenraden. Tegelijk willen ze aandacht hebben voor de
kerkelijke context van die tijd, en dit niet alleen bekijken door de bril van vandaag.
Als laatste wordt de opkomst van de Islam als punt van aandacht genoemd. Door de televisie krijgen
mensen een beeld van de Islam en worden samen met een deel van de Nederlandse bevolking
bezorgd over de toekomst waarin hun kinderen en kleinkinderen opgroeien. Wat doet de kerk met
deze geluiden? De kerk heeft geen duidelijke standpunten ingenomen. Er lijkt sprake te zijn van een
haat/liefdeverhouding waarin een soort Islamfobie ontstaat. Daar kunnen we als kerken zeker wat mee
doen. De dialoog hierover aangaan zowel in de kerk als naar buiten toe.
Senioren geven aan dat ze als oudere bewuster leven. “Bewust dat je je langste tijd op aarde hebt
geleefd. En dat je hier op aarde op doorreis bent naar de Eeuwigheid. En dit wetende, kun je genieten
bij het ouder worden.” Waarbij “…gelukkig ouder worden wel een kunst is!”. “God heeft ons
geschapen. Hij gaf mijn leven en daar hoort ouder worden ook bij.” Met alles wat daarbij komt kijken,
de mooie en de moeilijke dingen in het leven. “Ouder worden heeft me meer en meer bewust gemaakt
van het feit dat je op weg bent naar je Heiland!”
De wijze oudere?
Een algemeen beeld is dat ouderen door hun levenservaring veel wijsheid in pacht hebben. Geven
senioren aan dat jongere gemeenteleden op die manier tegen hen aankijken? De senioren denken
over het algemeen dat jongeren een vrij positief beeld over hen hebben. In tabel 5.2 zijn de positieve
scores samengevat (zie bovenaan de volgende pagina).
Uit tabel 5.1 werd al duidelijk dat met name de jongere senioren een positief zelfbeeld hebben. Ook
het zelfbeeld wat niet rechtstreeks maar via derden, de jonge gemeenteleden (tabel 5.2) is gevraagd
valt positiever uit bij de jongere senioren. Over het algemeen denken de jongere senioren dat de
jonge gemeenteleden positiever naar hén kijken dan naar de 75-plussers. Deze beelden over de
mening van jongeren kan doorwerken in de manier waarop er door de senioren tegen de jongeren
aangekeken wordt. Een uitzondering daarop vormen de antwoorden op ‘wijs en genietend’, daarbij is
geen onderscheid te zien tussen de 60-plussers en de 75-plussers. In bijlage 5 staat een uitgebreide
tabel waarin ook onderscheid is gemaakt naar de twee leeftijdscategorieën.
Tabel 5.2 Het beeld wat jongeren hebben van de senior.
Het aantal respondenten varieert per vraag tussen de 252 en 340.
Jongeren zien mij als …
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positief antwoord
(%)

genietend

68

mondig

66

flexibel

61

vrij

57

actief

48

gevend

41

wijs

15

ouderwets

14

kwetsbaar

11

Afhankelijk van anderen

9

ziekelijk

6

eenzaam

3
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Geloofsbeleving
Sommige senioren geven aan dat de ontwikkelingen binnen de kerk hen veel zorgen geeft. De
jongeren lijken een andere manier te hebben om hun geloof te beleven dan ouderen. 66 procent van
de ondervraagde senioren (n=535) ervaart verschil in geloofsbeleving. Een opvallend
onderzoeksgegeven is dat leeftijd geen duidelijke invloed heeft op het gegeven antwoord. De leden
van de focusgroep zijn verdeeld over de interpretatie van de gegevens. Enerzijds was dit een te
verwachten uitkomst. Ouderen zetten vraagtekens bij de manier waarop de jongeren tegenwoordig
steeds vaker hun geloof uiten. Anderzijds toonde de focusgroep ook verbazing, omdat je nogal wat
zegt over hoe anderen hun geloof beleven en uitten.
De onderzochte senioren spreken van een cultuurverandering waarbij de jongeren kiezen voor een
andere insteek in hun geloofsbeleving. De een legt dat positief uit, want de jongeren zijn vrijer en
spontaner. De jongeren beleven hun geloof op een intensieve manier waardoor ze ook “gemakkelijker
over hun geloof spreken”. De jongeren lopen niet meer de “geijkte paden” zoals vroeger, maar hebben
zelf leren nadenken en keuzes maken.
Een ander deel van de senioren heeft meer moeite met deze cultuuromslag. De jongeren zijn steeds
meer op het gevoel gericht in plaats van op kennis van de Bijbel. Ook zien zij gemakzucht als het gaat
om de kerkgang van jongeren. Daar maken zij zich zorgen over. “De jongeren staan meer open voor
vernieuwingen. Ik ben er ook niet zo op tegen, maar in de ‘gewone’ diensten is de opkomst lang niet
zo hoog onder de jongeren. Waar zijn ze dan?”
Alle veranderingen in de kerk worden niet als gemakkelijk ervaren. Sommigen voelen zich een
vreemdeling in hun eigen gemeente. De manier waarop ouderen en jongeren hun geloof zichtbaar
voor anderen beleven wordt als zeer verschillend gezien. Een senior geeft dit treffend weer: “Je wordt
niet meer begrepen en serieus genomen. De jongeren geven je het gevoel dat ons geloof niet blij is,
omdat zij dit doen met lichaamstaal waar wij als oudere niet mee uit de voeten kunnen.” Een ander
senior vindt de geloofsbeleving van ouderen diepgaander door hun jarenlange ervaring en door het
vasthouden aan tradities. Een groep senioren geeft aan dat ze het moeilijk vinden om deze vragen
over de verschillen tussen ouderen en jongeren te beantwoorden, omdat ze vrij weinig contact hebben
met elkaar.
De helft van de ouderen ervaart de opgemerkte verschillen niet als een veroorzaker van spanningen.
Bij 27 procent van de respondenten (n=404) veroorzaakt dit verschil wél spanningen, 23 procent weet
niet of het spanningen veroorzaakt. Ook hier is het opvallend dat leeftijd geen duidelijke invloed heeft
op het gegeven antwoord. De ervaren verschillen kunnen dus zowel een positief als een negatief punt
van observatie zijn. Dat ruim een kwart van de respondenten hierdoor spanningen ervaart is een
belangrijk punt van aandacht.

5.3

Discussie

Het verschil tussen jong en oud is alleen onderzocht vanuit het perspectief van de senior zélf.
Daardoor is de beantwoording van deze vraag geen objectieve weergave van het beeld dat onder
jongere gemeenteleden leeft over senioren. Er wordt alleen in kaart gebracht hoe de senioren zelf
beleven hoe er tegen hen aangekeken wordt. Dit is een subjectief gegeven, waarbij in rekening moet
worden gebracht dat senioren mede vanuit hun eigen zelfbeeld antwoorden.

5.4

Conclusie

Ouder betekent voor de meeste senioren dat ze actief bezig zijn met plannen en ideeën uitvoeren.
Senioren zien zichzelf als ondernemende personen die steeds nieuwe dingen blijven leren. Ze worden
gerespecteerd en zijn nodig voor anderen. Daarbij genieten ze van het leven en de tijd waarin ze
allerlei activiteiten kunnen ondernemen. De druk is eraf, waardoor de mensen vrijheid, levenservaring,
rust en tijd ervaren. Daardoor kunnen ze ook meer energie besteden aan de relatie met God en de
gemeente.
Dit geven de senioren aan ondanks dat hun gezondheidstoestand verslechtert en ze steeds minder
kunnen. Ouder worden wordt niet als gemakkelijk ervaren. De zorgen nemen toe over de
ontwikkelingen in de samenleving en in de (gereformeerde) kerken. Senioren geven aan dat ze
ondanks de positieve en moeilijkere aspecten van het ouder worden wel bewuster leven op weg naar
de eeuwigheid.
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Dit zelfbeeld komt overeen met het beeld wat senioren hebben over hoe de jongere gemeenteleden
tegen hen aankijken. Dit positieve beeld neemt wel af naarmate de senior de 75 passeert. Ook hierin
staat het genieten voorop. De visie op ouderdom als een actieve periode in het leven wordt
onderbouwd. De positief geformuleerde typeringen (ontleend aan de activiteitentheorie) scoren
namelijk hoger dan de negatief geformuleerde typeringen (ontleend aan de onthechtingtheorie).
Het verschil tussen jongeren en ouderen wordt groter als het gaat om de geloofsbeleving van beide.
Zowel de 60 - t/m 74-jarigen als de 75-plussers (in totaal 66%) ervaren verschil in geloofsbeleving met
de jongeren. De ervaren verschillen kunnen zowel een positief als een negatief punt van observatie
zijn. Dat blijkt ook uit het feit dat een minder groot aantal van de respondenten (27%) deze verschillen
ziet als veroorzaker van spanningen. Er wordt een cultuuromslag ervaren (door de vernieuwingen en
de grotere aandacht voor ‘het gevoel’) waardoor de oudere zich een vreemde voelt in de kerk en zich
niet begrepen voelt. De jongeren praten wel gemakkelijker over hun geloof. Een aantal senioren geeft
aan dat ze meer contact zouden willen met jongere gemeenteleden om door te praten over deze
verschillen en overeenkomsten.
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Hoofdstuk 6
6.1

Onderzoeksthema 4: Hulp en ondersteuning

Theorie

Het overheidsbeleid is steeds meer gericht op inkrimping van het (zorg)aanbod van instellingen, een
proces dat ook wel ‘substitutie’, ‘extramuralisering’ of ‘vermaatschappelijking van de zorg’ wordt
genoemd (Kwekkeboom et al. 2006). Een voorbeeld hiervan is dat er in de periode tot 2015 van de
100.000 bestaande verzorgingshuisplaatsen 40.000 worden omgezet in zelfstandige woonvormen.
(SCP 2006, 151). Gelijktijdig met de daling van het intramurale aanbod (binnen de muren van een
zorgcentrum), bevordert de overheid het ontwikkelen van extramurale diensten voor mensen met een
zorgbehoefte (vaak ouderen). Extramurale zorg is zorg die verleend wordt buiten het ziekenhuis of de
zorginstelling. Voorbeelden zijn de zorg van huisartsen, niet in een ziekenhuis werkende specialisten,
fysiotherapeuten, thuiszorg en ambulancevervoer. Deze diensten dragen eraan bij dat ouderen die
zorg nodig hebben langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
In beleidsnota’s wordt de nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van
ouderen (VWS 2005a). Zij dienen in eerste instantie zelf hun gezondheidsproblemen op te vangen,
bijvoorbeeld met hulp van hun partner, kinderen of anderen uit de directe omgeving. Alleen voor de
meest kwetsbaren is er publiek gefinancierde zorg aanwezig.
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), die begin 2007 is ingevoerd, gaat in dezelfde richting
voort. De Wmo koestert een hoge verwachting van een versterkte vrijwillige inzet vanuit de lokale
gemeenschap en vraagt burgers om zich te identificeren met lotgenoten en kwetsbare medeburgers.
In hoeverre dit werkelijk gerealiseerd kan worden is de vraag, vooral gezien de concurrentie die het
vrijwilligerswerk en de mantelzorg zullen gaan krijgen van andere activiteiten. (SCP, 2006). Maar ook
is het een vraag of de leeftijd geen belemmering is voor het ondersteunen van anderen en het
onderhouden van een netwerk.
In dit laatste onderdeel wordt gevraagd naar eventuele veranderingen /vermindering in de hulp en
ondersteuning die senioren ontvangen, en of het senioren lukt om dit op te vangen via het eigen
sociale netwerk. Daarnaast is gevraagd naar de ‘aanbodzijde’. In twee vragen wordt zowel de
mogelijkheid om zelf hulp te bieden als de bereidheid daartoe bevraagd.

6.2

Resultaten

Van de 638 senioren ontvangen 93 personen hulp. De oudere groep senioren ontvangt meer steun
dan de groep tot 75 jaar. Een logische uitkomst. Opvallend is dat zelfs een derde van de 75-plussers
aangeeft geen hulp te ontvangen. Deze getallen geven een zeer positief beeld van de zelfstandigheid
van senioren. Blijkbaar kunnen ze redelijk onafhankelijk van anderen blijven functioneren. Tabel 6.1
geeft inzicht in de hulp en ondersteuning die de senior ontvangt.
Tabel 6.1 Het ontvangen van ondersteuning
Voldoende hulp of
ondersteuning?

tot 75

75 plus

(n=399) (%)

(n=189) (%)

Alle respondenten
(n=588) (%)

Meestal

27

56

37

Soms tot nooit

5

11

6

Nvt
Totaal
Minder hulp sinds Wmo?

68

33

57

100

100

100

tot 75

75 plus

(n=390) (%)

(n=182) (%)

alle respondenten
(n=572) (%)

Ja

0

5

2

Nee

20

32

24

Weet ik niet

2

7

3

Niet van toepassing
Totaal

78

56

71

100

100

100
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Opvangen hulp via
vrienden, familie,
gemeenteleden?

tot 75

75 plus

(n=110) (%)

(n=84) (%)

Alle respondenten
(n=194) (%)

Meestal

75

74

74

Soms tot nooit

25

26

25

100

100

100

Totaal

Gelukkig kan een grote groep aanspraak maken op hulp of ondersteuning als dat nodig mocht zijn. Er
is ook een groep senioren (6%) die aangeeft soms of nooit hulp te kunnen krijgen, maar het wel nodig
te hebben. Deze groep, die vooral uit 75 plussers bestaat, verdient onze aandacht. In een tijd waarin
de activiteit en mondigheid van ouderen steeds meer blijkt is dit een opvallend grote groep.
Onduidelijk is welke hulp of zorg deze mensen nodig hebben. Het kan zijn dat de weg naar
hulpinstanties niet duidelijk is of dat ze geen hulp durven vragen aan mensen binnen en buiten de
gemeente. De diaconie kan een rol spelen in het verduidelijken van deze hulpvragen. Omdat met
name de 75-plussers hulp nodig hebben en ontvangen, is het deze groep die hierin extra aandacht
vraagt.
Ruim 25 procent geeft aan dat het niet altijd lukt om hulp te regelen via vrienden, familie, kennissen of
gemeenteleden als de ondersteuning van officiële instanties afneemt. Dit is een punt waar vanuit de
diaconie aandacht aan gegeven kan worden. Is het omdat die mensen de contacten niet hebben of er
geen gebruik van durven te maken als het gaat om hulp vragen? Dat is een belangrijke vraag juist
omdat het onderzoek uitwijst dat leeftijd geen belangrijke factor is als het gaat om het ontvangen van
hulp.
Er zijn drie interessante zaken genoemd rondom de Wmo:
Een senior geeft aan “dat er af en toe een bezoekje komt om te vragen of hulp nodig is”. Er kijkt
iemand mee met de veranderende situatie.
Een ander merkt op: “Ik ben alleen maar blij dat de uitvoering van de wet via de gemeenten loopt (dus
om de hoek), maar ook bezorgd of de uitvoering niet een te zware klus is.”
En ook: ”De kerk laat hier een kans liggen.”
De wet biedt mogelijkheden, zien de gemeenten dat wel? Opvallend is dat velen de Wmo niet kennen
en niet weten waar deze wet toe dient. En de Wmo is wel bepalend in het aanvragen van veel soorten
voorzieningen die ouderen nodig hebben, bijvoorbeeld thuiszorg, vervoer of een rollator.15
Ook is gevraagd wat senioren zelf kunnen en willen geven aan hulp en ondersteuning (zie tabel 6.2).
De senioren tot 75 jaar zijn relatief meer bereid hulp te bieden dan 75-plussers. De bereidheid versus
de mogelijkheid ligt ook iets hoger, maar is gezien de hoge leeftijd vaak niet meer mogelijk.
Tabel 6.2 Het zelf bieden van hulp
Mogelijkheid om zelf hulp
te bieden?

tot 75

75 plus

(n=390) (%)

(n=174) (%)

alle respondenten
(n=564) (%)

Meestal

53

26

45

Soms tot nooit

47

74

55

100

100

100

Totaal
Bereidheid om zelf hulp te
bieden?
Meestal
Soms tot nooit
Totaal

tot 75

75 plus

(n=392) (%)

(n=161) (%)

alle respondenten
(n=553) (%)

64

45

59

36

55

41

100

100

100

15

Dat de Wmo ook mogelijkheden biedt voor de kerk, is al door veel gemeenten ingezien. Dit blijkt uit het onderzoek Kerk en
Wmo (2008). Daarin is onderzocht in hoeverre kerken op de hoogte zijn van de Wmo en daar op hebben geanticipeerd. Er blijkt
in dat kader al heel wat gebeurd te zijn, met name in het kennismaken met en informeren over de Wmo en in het opzetten van
lokale overlegstructuren. Dit blijkt nog niet breed te hebben geleid tot het opzetten van praktische projecten en het vormgeven
van de nodige zorg in het kader van de Wmo. Dit is een volgende stap die nu genomen moet worden. Hierop wordt verdere
toerusting en ondersteuning wenselijk geacht.
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6.3

Discussie

Met de focusgroepleden is doorgepraat over het aanbieden en ontvangen van hulp. Waarom geven
velen aan hulp te willen geven als ze er maar voor gevraagd worden en verzucht een andere groep
dat er nooit hulp wordt aangeboden? Mensen willen in principe graag hulp geven. Ze vinden het een
eer of als naastenliefde om iets voor een ander te doen, mits ze ervoor gevraagd worden. En daar ligt
het dilemma.
Hulp vragen is namelijk niet gemakkelijk. Mensen moeten over een enorme drempel heen,
omdat je op die manier je afhankelijkheid toont. Het is gemakkelijker iemand te vragen voor een
commissie dan om iemand te vragen jou in jouw privésituatie te helpen.
Bij het aanbieden van hulp spelen andere zaken. Men wil niet te snel vooraan staan. Jezelf
aanbieden heeft elementen in zich van kans op afwijzing en tegelijk een soort bescheidenheid. Daar
komt bij dat werk voor de kerk of ander vrijwilligerswerk met meer plezier gaan als je ervoor gevraagd
bent. “Je moet de vraag waardig zijn.”
In veel gemeenten worden steeds dezelfde mensen gevraagd voor bepaalde klussen. De jongeren
moeten niet ‘expres’ genegeerd worden en de senioren kunnen als een zilveren kracht gezien worden.
De meeste mensen blijven namelijk passief tot ze gevraagd worden. Uit het onderzoek “Kerk en
Caritas” (Roorda-Lukkien e.a 2006) blijkt dat de meeste mensen vrijwilligerswerk doen omdat ze
ervoor gevraagd worden, vaak door een andere vrijwilliger. Vrijwilligerswerk vereist daarnaast ook
bewustwording van ieders kwaliteiten. Pas dan zullen vrijwilligers gemotiveerd aan de slag blijven.
Ook daar kan de diaconie een belangrijke rol spelen. Daar komt bij dat zeker tien procent (n=265) van
de respondenten niet kon aangeven wat ze graag zou willen doen in de kerk of voor andere
gemeenteleden.
“Mensen moeten soms gestimuleerd worden om hun gaven in te zetten voor anderen in plaats van te
wachten op aandacht van anderen,” verwoordde een senior in de enquête. Hoe kunnen de
kerkenraden en/of diaconieën initiatieven of ideeën van mensen stimuleren? Dat is een belangrijke
vraag. Maar ook moet er nagedacht worden over het verbinden van de ideeën en aanbod aan de
(hulp)vraag. Het kan een kwestie zijn van het bij elkaar brengen van de hulpgevers en de hulpvragers.
Ook kan er gedacht worden aan een gavenbank of ‘mix en match’ projecten met jong en oud.

6.4

Conclusie

Het is steeds vaker mogelijk om ook op hoge leeftijd zelfstandig te wonen doordat veel hulp thuis kan
worden aangeboden. Het proces van extramuralisering is in volle gang, de professionele hulp is er
steeds meer op ingesteld om mensen thuis te helpen. Opvallend is dat maar een gering aantal
senioren, slechts vijftien procent, heeft aangegeven dat zij hulp ontvangen. Zes procent geeft aan dat
zij soms of nooit hulp kunnen krijgen maar het wel nodig hebben. Deze groep verdient diaconale
aandacht. Het kan zijn dat de weg naar hulpinstanties niet duidelijk is of dat ze geen hulp durven te
vragen. Alertheid wordt vooral gevraagd als de senior geen uitgebreid sociaal netwerk heeft die hierbij
wil helpen.
Ruim 25 procent geeft aan dat het niet altijd lukt om hulp te regelen via vrienden, familie, kennissen of
gemeenteleden als de ondersteuning van officiële instanties afneemt. Dit is een punt waar vanuit de
diaconie aandacht aan gegeven kan worden.
De bereidheid om zelf hulp te geven lijkt gedreven te zijn door een specifieke vraag naar hun bijstand.
Het is vraaggericht, terwijl mensen moeilijk om ondersteuning vragen. De diaconie kan een rol spelen
in het bij elkaar brengen van hulpgevers en hulpvragers.
Het zo lang mogelijk zelf naar oplossingen zoeken in de eigen omgeving wordt gestimuleerd door de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Opvallend is dat velen de Wmo niet kennen en niet
weten waar de Wmo toe dient. Een diaconale hulp kan er ook in bestaan om de weg te wijzen naar
hulpinstanties. ”De kerk laat hier een kans liggen. De wet biedt mogelijkheden, zien de gemeenten dat
wel?”
Tot slot wordt er aandacht gevraagd voor de relatie tussen het aanbieden en vragen van hulp (zowel
persoonlijk als in commissies). Het vragen om hulp wordt bemoeilijkt omdat mensen zich niet
kwetsbaar willen tonen. Het aanbieden van hulp lijkt moeilijk omdat er elementen in zitten als kans op
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afwijzing en tegelijk een soort bescheidenheid van de aanbieder. Hoe kunnen kerkenraden en/of
gemeenteleden een koppeling maken tussen de aanwezige vraag en de mensen die activiteiten willen
oppakken. Hoe kan het potentieel aan gemeenteleden optimaal benut worden. Waarin zowel de
hulpvragers antwoord krijgen, als de tien procent die niet kan aangeven wat ze zouden willen doen om
in de gemeente aan de slag kan. De passiviteit kan doorbroken worden door aandacht voor de gaven
van mensen te hebben en openheid in de gemeente te creëren om je gaven aan te geven en in te
zetten.
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Overzicht conclusies hoofdstuk 2-6
Conclusie hoofdstuk 2
De vergrijzing gaat de kerk niet voorbij. Het aantal senioren zal toenemen en ook de gemiddelde
leeftijd van die senioren wordt steeds hoger. Tweederde van de senioren uit de onderzoeksgroep valt
in de leeftijdscategorie 60 tot en met 74, een derde van de groep bestaat uit 75-plussers. De senioren
uit de elf gemeenten binnen de classis Groningen wonen vaak langere tijd en zo lang mogelijk
zelfstandig binnen dezelfde wijk of dorp. Een klein deel hiervan krijgt ondersteuning aan huis.

Conclusie hoofdstuk 3
Senioren hebben het meest contact met hun kinderen, met gemeenteleden, met buren en met
kleinkinderen. Daarnaast is er ook regelmatig contact met vrienden/kennissen buiten de kerk.
Ambtsdragers en de dominee ontmoeten de senioren het minst vaak en 44 procent van de senioren
geeft aan nooit een ambtsdrager op bezoek te ontvangen. 75-plus senioren hebben aantoonbaar
minder vaak contact met kleinkinderen, (schoon)ouders, vrienden /kennissen buiten de kerk,
gemeenteleden, ambtsdragers en de dominee.
Senioren achten het contact met hun kinderen het meest waardevol. Ook het contact met zussen,
broers en gemeenteleden wordt gewaardeerd. Wat betreft het contact met ambtsdragers en de
dominee zijn de meningen verdeeld: de helft vindt het contact waardevol, de andere helft acht het
contact niet waardevol. Dit laatste is een punt van zorg.
Aan het contact met vrienden/kennissen buiten de kerk wordt ook een hoge waardering wordt
gegeven. Dit biedt mogelijkheden voor evangelisatie en diaconaat.
Behoefte aan meer contactmomenten is er met name bij de oudere senioren. Uit de enquête blijkt het
verlangen naar meer contact met (klein)kinderen. Daarnaast is de behoefte aanwijsbaar aan meer
contact met gemeenteleden, ambtsdragers en de dominee. Uit dit laatste leiden wij de behoefte af aan
meer pastorale en diaconale zorg. De invulling hiervan behoeft aandacht, omdat het contact met
ambtsdragers niet (altijd) als waardevol wordt ervaren.
Wat betreft de aandacht in de gemeente, zijn de meeste senioren positief: 82 procent ervaart
voldoende aandacht binnen de kerkelijke gemeente. Een kleine twintig procent ervaart te weinig
aandacht. De senioren hebben (in paragraaf 3.2.3) benoemd waar dit gevoel van verminderde
aandacht voor de senioren op stoelt, en ideeën aangedragen om dit op te heffen.
Ook is onderzocht in hoeverre de kerkelijke gemeente een rol speelt in het tegengaan van
eenzaamheid onder senioren. Aan de hand van de elf stellingen van De Jong Gierveld is onderzocht
in hoeverre de senioren te maken hebben met eenzaamheid. Hieruit blijkt dat elf procent van de
senioren te maken heeft met (voornamelijk matige) eenzaamheid. Eenzaamheid komt daarmee
aanzienlijk minder voor in de Groningse GKv-kerken dan gemiddeld in de provincie Groningen waar
38 procent zich eenzaam voelt. Eenzaamheid blijkt niet aan leeftijd gebonden te zijn, maar is met
name aanwezig in zorgcentra. De senioren in de zorgcentra vormen daarmee een groep die extra
aandacht behoeft. Ook de benadering van eenzaamheid is een punt van aandacht. Sociale eenzamen
zijn gebaat bij meer bezoek terwijl emotioneel eenzamen andere behoeften hebben. Het is belangrijk
aandacht te hebben voor de manier waarop pastorale zorgers tegen eenzaamheid aankijken en het
benaderen.
Op basis van de vele contacten die senioren hebben met gemeenteleden en de mate waarin zij dit als
waardevolle contacten beschouwen, en het gegeven dat er voldoende georganiseerd wordt voor
senioren (zie het volgende hoofdstuk), concluderen wij dat de gereformeerde kerken (vrijgemaakt)
daarmee het (bij-)effect sorteren dat er minder sprake is van eenzaamheid dan de cijfers van de
gehele provincie Groningen laten zien.
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Conclusie hoofdstuk 4
De onderzoeksresultaten bevestigen het beeld van de actieve oudere en daarmee ook de visie op het
actieve ouderdom (activiteitentheorie). Juist in de vroege jaren van de ouderdom (60 tot 75) is deze
toegenomen activiteit te zien. Bij de 75-plussers zien we op de meeste terreinen relatief lagere
deelnamecijfers dan de 60-plussers. Dit geldt met name voor betaald werk doen, vrijwilligerswerk,
klusjes uitvoeren, het volgen van een cursus of hobby.
In tegenstelling tot wat het SCP (2006, 216) zegt, lijkt sociale participatie echter niet erg af te nemen
met het ouder worden. De leeftijd heeft geen invloed op het wel of niet op bezoek gaan. Wel
ontvangen de oudere senioren relatief meer bezoek dan dat ze op bezoek gaan. Er ontstaat dus
beslist geen beeld van de uitgerangeerde senior. Er is wel een opvallend grote groep die niet
deelneemt aan georganiseerde ontmoetingen in de vorm van bijbelstudie of ouderensoos/bond, die
toeneemt als de senior de leeftijd passeert van 75.
Een groep die speciale aandacht verdient, zijn de ruim 120 mensen die in ieder geval wekelijks hulp of
zorg bieden aan partner/familielid/vrienden. Deze mantelzorgers bevinden zich zowel boven als onder
de 75 jaar. Bijna dagelijks zorgen voor een ander legt veel beslag op de tijd en energie van de zorger.
Zij doen het met liefde en een zekere vanzelfsprekendheid maar zij kunnen ook makkelijker overbelast
raken. Het is goed om deze mensen in het vizier te hebben.
De zorg voor een ander kan een belemmering zijn om deel te nemen aan activiteiten. Er zijn ook
andere belemmeringen: geen zin hebben om alleen te gaan, vervoersproblemen en de inhoud van de
activiteit, maar gezondheidsklachten belemmeren de senior het meest.
Twee specifieke belemmeringen om aan bijbelstudie deel te nemen zijn angst en de ergernissen over
de inhoud van de avond. Beide zaken hebben te maken met openheid tijdens een bijbelstudie om
richting te geven aan de sfeer en inhoud waarbij iedereen zich op zijn gemak kan voelen. Er zou ook
openheid moeten zijn waar mensen aangesproken mogen worden op hun keuze om wel of niet mee
te doen aan bijbelstudie.

Conclusie hoofdstuk 5
Ouder betekent voor de meeste senioren dat ze actief bezig zijn met plannen en ideeën uitvoeren.
Senioren zien zichzelf als ondernemende personen die steeds nieuwe dingen blijven leren. Ze worden
gerespecteerd en zijn nodig voor anderen. Daarbij genieten ze van het leven en de tijd waarin ze
allerlei activiteiten kunnen ondernemen. De druk is eraf, waardoor de mensen vrijheid, levenservaring,
rust en tijd ervaren. Daardoor kunnen ze ook meer energie besteden aan de relatie met God en de
gemeente.
Dit geven de senioren aan ondanks dat hun gezondheidstoestand verslechtert en ze steeds minder
kunnen. Ouder worden wordt niet als gemakkelijk ervaren. De zorgen nemen toe over de
ontwikkelingen in de samenleving en in de (gereformeerde) kerken. Senioren geven aan dat ze
ondanks de positieve en moeilijkere aspecten van het ouder worden wel bewuster leven op weg naar
de eeuwigheid.
Dit zelfbeeld komt overeen met het beeld wat senioren hebben over hoe de jongere gemeenteleden
tegen hen aankijken. Dit positieve beeld neemt wel af naarmate de senior de 75 passeert. Ook hierin
staat het genieten voorop. De visie op ouderdom als een actieve periode in het leven wordt
onderbouwd. De positief geformuleerde typeringen (ontleend aan de activiteitentheorie) scoren
namelijk hoger dan de negatief geformuleerde typeringen (ontleend aan de onthechtingtheorie).
Het verschil tussen jongeren en ouderen wordt groter als het gaat om de geloofsbeleving van beide.
Zowel de 60- t/m 74-jarigen als de 75-plussers (in totaal 66%) ervaren verschil in geloofsbeleving met
de jongeren. De ervaren verschillen kunnen zowel een positief als een negatief punt van observatie
zijn. Dat blijkt ook uit het feit dat een minder groot aantal van de respondenten (27%) deze verschillen
ziet als veroorzaker van spanningen. Er wordt een cultuuromslag ervaren (door de vernieuwingen en
de grotere aandacht voor ‘het gevoel’) waardoor de oudere zich een vreemde voelt in de kerk en zich
niet begrepen voelt. De jongeren praten wel gemakkelijker over hun geloof. Een aantal senioren geeft
aan dat ze meer contact zouden willen met jongere gemeenteleden om door te praten over deze
verschillen en overeenkomsten.
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Conclusie hoofdstuk 6
Het is steeds vaker mogelijk om ook op hoge leeftijd zelfstandig te wonen doordat veel hulp thuis kan
worden aangeboden. Het proces van extramuralisering is in volle gang, de professionele hulp is er
steeds meer op ingesteld om mensen thuis te helpen. Opvallend is dat maar een gering aantal
senioren, slechts vijftien procent, heeft aangegeven dat zij hulp ontvangen. Zes procent geeft aan dat
zij soms of nooit hulp kunnen krijgen maar het wel nodig hebben. Deze groep verdient diaconale
aandacht. Het kan zijn dat de weg naar hulpinstanties niet duidelijk is of dat ze geen hulp durven te
vragen. Alertheid wordt vooral gevraagd als de senior geen uitgebreid sociaal netwerk heeft die hierbij
wil helpen.
Ruim 25 procent geeft aan dat het niet altijd lukt om hulp te regelen via vrienden, familie, kennissen of
gemeenteleden als de ondersteuning van officiële instanties afneemt. Dit is een punt waar vanuit de
diaconie aandacht aan gegeven kan worden.
De bereidheid om zelf hulp te geven lijkt gedreven te zijn door een specifieke vraag naar hun bijstand.
Het is vraaggericht, terwijl mensen moeilijk om ondersteuning vragen. De diaconie kan een rol spelen
in het bij elkaar brengen van hulpgevers en hulpvragers.
Het zo lang mogelijk zelf naar oplossingen zoeken in de eigen omgeving wordt gestimuleerd door de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Opvallend is dat velen de Wmo niet kennen en niet
weten waar de Wmo toe dient. Een diaconale hulp kan er ook in bestaan om de weg te wijzen naar
hulpinstanties. ”De kerk laat hier een kans liggen. De wet biedt mogelijkheden, zien de gemeenten dat
wel?”
Tot slot wordt er aandacht gevraagd voor de relatie tussen het aanbieden en vragen van hulp (zowel
persoonlijk als in commissies). Het vragen om hulp wordt bemoeilijkt omdat mensen zich niet
kwetsbaar willen tonen. Het aanbieden van hulp lijkt moeilijk omdat er elementen in zitten als kans op
afwijzing en tegelijk een soort bescheidenheid van de aanbieder. Hoe kunnen kerkenraden en/of
gemeenteleden een koppeling maken tussen de aanwezige vraag en de mensen die activiteiten willen
oppakken. Hoe kan het potentieel aan gemeenteleden optimaal benut worden. Waarin zowel de
hulpvragers antwoord krijgen, als de tien procent die niet kan aangeven wat ze zouden willen doen om
in de gemeente aan de slag kan. De passiviteit kan doorbroken worden door aandacht voor de gaven
van mensen te hebben en openheid in de gemeente te creëren om je gaven aan te geven en in te
zetten.
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Hoofdstuk 7

Conclusies en aanbevelingen

Een sterk toenemende vergrijzing in kerken heeft gevolgen voor kerken. Het is dan ook goed dat de
classis Groningen stil staat bij deze ontwikkeling. De aanwas van senioren in de komende 10 tot 15
jaar kan een druk leggen op de meer vitale gemeenteleden, maar de kracht van senioren kan ook
benut worden ten dienste van het gemeenteleven. Hoe deze kracht kan worden ingezet, en wat de
wensen en behoeften van de senioren hierin zelf zijn, wilde de classis Groningen graag onderzocht
zien. Daarom is in dit onderzoek de volgende hoofdvraag gesteld:
Hoe zien senioren zichzelf anno 2008, wat zijn hun (pastorale en diaconale) wensen en
behoeften en wat hebben zij te bieden in het gemeenteleven en daarbuiten?
Deze vraag valt uiteen in drie deelvragen die in de onderstaande conclusies beantwoord worden.
Daarna volgen aanbevelingen die dienen als een eerste aanzet richting een seniorenbeleid op maat.

7.1

Conclusies aan de hand van de deelvragen

Deelvraag 1
Het gedrag en levensstijl van senioren is in verandering. De senior van tegenwoordig wordt gezien als
een actieve en mondige burger die activiteiten onderneemt waar hij/zij van geniet. Het stereotype
beeld van ouderen die zich terugtrekken uit de samenleving lijkt niet meer te kloppen. Dat wordt
bevestigd door de beantwoording van deelvraag 1:
Hoe richten senioren anno 2008 hun leven in en welke wensen en behoeften hebben zij
daarbij?
Iemand wordt een senior genoemd als deze de leeftijd van 60 jaar bereikt. Velen geven echter aan dat
zij zich nog helemaal niet zo ‘oud’ voelen. Dit geldt met name voor de senioren tussen de 60 en de 75
die nog actief zijn binnen een betaalde baan of als vrijwilliger veel werk verrichten. Ook de senioren
die niet meer in het arbeidsproces meedraaien, geven aan dat zij zich zelden vervelen. Ondanks
verslechterende gezondheidstoestanden zien senioren zichzelf als ondernemende personen; ze
voeren klusjes uit, zijn actief op het internet, hebben het druk met hun hobby’s en cursussen en zijn
actief binnen de gemeente waarbij ze zelf activiteiten organiseren. Zij vinden dat er genoeg te doen is.
Ook vinden de meeste onderzochte senioren (90%) dat er genoeg voor hen georganiseerd wordt in de
gemeente en in de stadswijk of dorp.
Mensen zijn sociale wezens die kunnen meevoelen met anderen. De meeste senioren geven aan dat
ze ervan genieten meer tijd te hebben om door te kunnen brengen met mensen om zich heen. De
contacten met familie, buren en kennissen buiten de kerk en gemeenteleden zijn voor hen zeer
waardevol.
Het afleggen en ontvangen van bezoek neemt een zeer grote plek in binnen het leven van de
senior. Hierbij is het opmerkelijk dat de jongere senioren en de 75-plussers even actief zijn. Ongeveer
vijftig procent van de senioren krijgt of gaat in ieder geval wekelijks op bezoek, bij 45 procent is dit
enkele keren per maand of per jaar. Deze resultaten komen overeen met het onderzoek van
Noordegraaf (2007) waaruit blijkt dat er vanuit de kerkelijke gemeente veel tijd en aandacht wordt
besteed aan ‘bezoekwerk’.
Uit onderzoeken blijkt dat senioren tot een van de risicogroepen voor sociaal isolement behoren.
Vergelijkend met het onderzoek in de gehele provincie (GGD en Beleidsplan Welzijn) is duidelijk
sprake van minder eenzaamheid bij de onderzochte senioren van de gereformeerde (vrijgemaakte)
kerken.
De behoefte aan meer contactmomenten is bij senioren vanaf 75 jaar sterker dan bij de jongere
senioren. Toch heeft leeftijd geen direct verband met de ervaren eenzaamheid. Een groep senioren
die met het oog op het ontwikkelen van eenzaamheid wél extra aandacht behoeven, zijn de senioren
die wonen in zorgcentra. Zij voelen zich eerder eenzaam. Zelfstandig wonenden zijn het minst
eenzaam. Dit zou verklaard kunnen worden door het nog samenleven met hun partner en een redelijk
goede gezondheid.
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Senioren behouden hun zelfstandigheid zo lang mogelijk, het liefst binnen de eigen stadswijk of dorp.
Het zorgcentrum komt pas in beeld als men niet meer thuis kan wonen. De samenleving en de
aanbieders van zorg zijn er ook steeds meer op ingesteld om mensen in hun eigen woonomgeving te
ondersteunen en hun zelfstandigheid te laten behouden. Opvallend is dat van de respondenten van dit
onderzoek 95 procent zelfstandig woont en dat vijftien procent zorg ontvangt. De zorg varieert van
huishoudelijke ondersteuning tot medische zorg aan huis.
Partners (en kinderen) spelen ook een belangrijke rol in het aanbieden van ondersteuning.
Deze groep mantelzorgers is sterk vertegenwoordigd onder de respondenten (25%). Mantelzorg is de
extra zorg die aan een zorgbehoevend persoon wordt gegeven door een of meerdere leden van zijn
haar directe omgeving. Deze vorm van zorgverlening vloeit voort uit de sociale relatie en is niet
geregeld door hulpverleners en (vaak) niet georganiseerd in vrijwilligerswerk. Velen hebben dan ook
niet door dat zij mantelzorg verlenen; het wordt met liefde en een zekere vanzelfsprekendheid
gedaan. Mantelzorg wordt gegeven door zowel de jongere senior als de 75-plusser. De zorg voor een
ander kan zeer belastend zijn op hoge leeftijd als de eigen gezondheid ook achteruit gaat. Ook kan
het belemmerend werken om zelf te participeren in activiteiten als kerkbezoek of bijbelstudie.
Ondanks de (lichamelijke en psychische) moeiten die de senior ervaart bij het ouder worden, hebben
de senioren een positief zelfbeeld. Ze blijven plannen maken en ideeën uitvoeren. Ze voelen zich
gerespecteerd en hebben ook het idee dat jongeren een positief beeld over hen hebben. Van
ziekelijkheid en eenzaamheid is nauwelijks sprake. De senior geniet van het leven en is flexibel. De
jarenlange levenservaring zien velen als een zegen, waarbij ze in dankbaarheid terugkijken op en
vooruitkijken naar alles wat God hen in dit en in het toekomstige leven wil geven.
Deelvraag 2
We kunnen dus zeggen dat er steeds meer sprake is van ‘actieve ouderdom’. Daarmee komen we tot
de tweede deelvraag:
Welke plaats nemen senioren in binnen de kerkelijke gemeente?
Een groep senioren geeft aan dat ouderdom voor hen betekent dat zij meer tijd en energie hebben om
te besteden aan de relatie met God en de kerk. Dat laatste komt tot uiting in het onderling pastoraat
en diaconaat waarin met elkaar wordt meegeleefd en voor elkaar wordt gezorgd door middel van
gesprekken en praktische hulp. Afhankelijk van de onderlinge relatie komt daarin ook het aspect van
het geestelijk functioneren en de relatie met God aan bod.
Dat blijkt uit de activiteiten die de senioren ondernemen. Dit is besproken bij deelvraag 1. Met name
het bezoekwerk en het doen van klusjes bij een ander is belangrijk in de onderlinge zorg.
Dat het onderling pastoraat goed functioneert, blijkt ook uit de waardering die de onderlinge contacten
in de gemeente krijgen. Er wordt met elkaar meegeleefd als broers en zussen. Opmerkelijk is de
enquête-uitkomst dat het contact met broers en zussen even waardevol wordt gevonden als de
contacten met gemeenteleden. Meer dan de helft van de senioren geeft aan dat ze gemeenteleden
wekelijks ontmoeten. Tegelijk is de behoefte geuit aan nog meer contact met gemeenteleden. Deze
behoefte aan pastorale zorg zou via het onderling pastoraat deels te vervullen zijn. Twintig procent
van de senioren geeft aan (te) weinig aandacht te ontvangen vanuit de gemeente. Dit heeft overigens
niet alleen met contacten te maken, maar ook met de gemeente als geheel, hier komen we later op
terug.
Daarnaast is ook de behoefte geuit aan meer pastorale zorg van ambtsdragers. Eén derde van de
ondervraagden geeft aan meer of vaker contact te wensen met de ouderling, diaken of dominee.
Voornamelijk senioren van 75-plus geven aan behoefte te hebben aan meer contact met
ambtsdragers. Dit klopt met het gegeven dat zij ook daadwerkelijk minder bezoek ontvangen van hun
ouderling, diaken en/of dominee.
Belangrijk is om door te praten over de invulling van het pastorale bezoek, want ongeveer de helft van
de respondenten ervaart het contact niet als waardevol.
Daarnaast worden er allerlei activiteiten georganiseerd in de kerk. negentig procent van de senioren
vindt dat er voldoende georganiseerd wordt. Opmerkelijk is dat slechts de helft van de senioren
participeert in een bijbelstudiekring of -vereniging, terwijl dit toch een van de belangrijkste activiteiten
is die de gemeente organiseert naast de wekelijkse erediensten.
Er zijn fysieke belemmeringen die de senioren beletten deel te nemen, maar daarnaast worden ook
twee andere oorzaken genoemd om de eigen afwezigheid te verklaren, namelijk (faal)angst en
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ergernissen over de inhoud van de avond. Deze zaken hebben te maken met de mate van openheid
tijdens de samenkomst en de ervaren ruimte om zodanig richting te geven aan de sfeer en inhoud dat
iedereen zich op zijn gemak voelt.
Een groep senioren spreekt zijn/haar zorgen uit over de ontwikkelingen in de samenleving in het
algemeen en in het bijzonder binnen de gereformeerde kerken. Alle veranderingen in de kerk worden
niet als gemakkelijk ervaren en daar komt bij dat er sprake is van een verschil in geloofsbeleving
tussen jong en oud. Voor een minder grote groep leiden deze verschillen daadwerkelijk tot
spanningen, anderen leggen het verschil uit als iets positiefs: jongeren zijn meer open over hun
geloof. Er wordt in het algemeen een gemis aan onderlinge liefde en openheid ervaren. Belangrijk is
met pastorale aandacht de gemeenschap der heiligen waarin voor iedereen plaats is, vorm te geven.
Een punt van bijzondere aandacht is om de gemeente als één geheel te benaderen. Het gevaar is dat
de huidige aandacht binnen de gemeente teveel naar jongeren uitgaat, bijvoorbeeld door het
jongerenpastoraat. De senioren spreken de behoefte uit dat er meer rekening met hen gehouden
wordt, maar wel binnen het geheel van de gemeente. Er moet naar een balans worden gezocht
waarin binnen de eenheid van één gemeente er ook aandacht is voor de verschillende doelgroepen.
Opmerkelijk is dat in veel gemeenten steeds dezelfde mensen gevraagd worden voor bepaalde
klussen. We kunnen de senioren echter zien als vitale krachtbronnen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit
dat zij zeer actief zijn in het onderlinge bezoekwerk (pastoraat). De meeste mensen (jong en oud)
blijven passief tot ze gevraagd worden voor vrijwilligerswerk of bepaalde ondersteunende taken. De
diaconie kan een belangrijke rol spelen in het vragen en motiveren van deze extra hulpkrachten en het
koppelen van hulpvragers aan hulpaanbieders. Zeker gezien het feit dat een deel van de senioren niet
kon invullen wat ze zelf zou willen oppakken of wat ze zouden kunnen doen om anderen te helpen.
Een aantal senioren spreekt de wens uit om echt zout en licht te zijn. Gezien de vele betekenisvolle
contacten met buren en vrienden/kennissen buiten de kerk zijn er zeker aanknopingspunten te vinden
voor evangelisatie en missionair werk. Ook hierin kunnen de senioren van grote betekenis zijn in de
gemeente en in het koninkrijk van God.
Deelvraag 3
Uit dit onderzoek blijkt dat senioren gehecht zijn geraakt aan hun dorp of wijk. Er is weinig
verhuisbeweging naar andere plekken. De meeste respondenten wonen al langer dan 15 jaar in
dezelfde buurt. Deze betrekkelijke vaste woonplaats van senioren geeft het vertrekpunt aan bij het
beantwoorden van deelvraag 3:
Welke positie nemen de kerkelijke senioren in binnen het kader dat
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning biedt?
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) zet een lijn door van de vermaatschappelijking van
de zorg. Er wordt hulp aangeboden voor kwetsbare burgers maar tegelijk wordt er een beroep gedaan
op de verantwoordelijkheid van de burgers onderling. Eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid
staan voorop en daarbij ook het omzien naar elkaar in een samenleving die steeds verder
individualiseert. De overheid ondersteunt initiatieven van burgers om elkaar te leren kennen en te
ondersteunen. De nabijheid van mensen, buren of wijkbewoners, speelt een belangrijke rol om naar
elkaar om te zien.
Opmerkelijk is dat de meeste senioren de wet helemaal niet kennen of niet weten waar zij toe dient.
Ze ondervinden wel de gevolgen van de zienswijze achter de wet, maar brengen dit niet met elkaar in
verband. Dat is begrijpelijk, want het is een proces dat al jaren aan de gang is. Verzorgingstehuizen
maken plaats voor zelfstandige woonvormen en maatschappelijke (zorg)instellingen bieden hun
hulpaanbod steeds vaker extramuraal aan. Dat betekent dat mensen thuis geholpen en ondersteund
worden om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven. Van de respondenten, met name de 75plussers, geeft vijftien procent aan zo’n vorm van ondersteuning te ontvangen.
Dat de weg naar verschillende hulpinstanties niet voor iedereen inzichtelijk is, blijkt uit het feit dat zes
procent (35 respondenten) aangeeft soms of nooit voldoende ondersteuning te ontvangen. Twee
procent (elf personen) geeft aan dat ze minder hulp hebben ontvangen sinds de Wmo. Procentueel
lijkt dit mee te vallen, toch zijn het vaak de meest kwetsbare mensen die buiten de boot vallen. In een
samenleving waar van alles verandert, kan het moeilijk zijn om de ontwikkelingen in het zorgaanbod te
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volgen en er aanspraak op te maken. Hulp vragen laat ook een bepaalde kwetsbaarheid zien, waarbij
men bang is om te afhankelijk van anderen te worden.
In beleidsnota’s wordt benadrukt dat burgers in eerste instantie zelf hun gezondheidsproblemen
moeten compenseren, bijvoorbeeld met hulp van hun partner, kinderen of anderen uit de directe
omgeving. Dit gebeurt ook, want uit dit onderzoek blijkt dat 25 procent van de respondenten een vorm
van mantelzorg verleent.
Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan dat ze de mogelijkheid en bereidheid hebben om
zelf hulp te bieden. Deze hulp speelt zich af in een wederkerige relatie. Binnen het sociale netwerk zijn
deze ‘ontvang en geef’- processen aan de gang.
Hier ligt nog een proces onder. De hulpbehoevenden tonen vaak niet hun hulpvraag doordat ze zich
schamen of niet kwetsbaar over willen komen en hulpaanbieders willen zichzelf niet op de voorgrond
plaatsen door hulp aan te bieden of weten niet waarmee ze iemand kunnen helpen. Daardoor komen
niet alle behoeften goed in beeld en blijft een andere groep passief afwachten tot ze gevraagd worden
voor een ondersteunende taak (dit kan zowel een praktische taak als een zorgtaak zijn). Veel werk
van vrijwilligers is aan deze processen onderhevig. Hoe hechter de sociale relatie is, hoe makkelijker
het wordt om aan elkaar te vragen en aanbieden.
Als mensen wel hulp ontvangen zitten ze toch soms met het handen in het haar als de hulp
onverwacht uitblijft of uitgesteld wordt. 48 personen geven aan dat ze niet weten hoe ze die hulp
moeten opvangen via vrienden, familie of gemeenteleden. Vooral mensen met een klein sociaal
netwerk ontvangen het minst hulp en geven meestal ook de minste hulp.
Uit dit geheel blijkt dat de diaconale behoeften van senioren divers zijn. Senioren hebben aangegeven
graag meer bezoek te ontvangen van o.a. diakenen. Sommigen kunnen meer hulp gebruiken,
sommigen hebben ondersteuning nodig bij het organiseren van de voorzieningen via instanties. Hier
ligt een belangrijke taak voor de diaconieën.
Daarnaast is het zaak dat de diaconieën bezig blijven met het koppelen van hulpvragers aan
hulpbieders, gezien het feit dat dit niet automatisch goed verloopt. De diaconieën kunnen hierin een
brugfunctie vervullen, met speciale aandacht voor senioren met een klein sociaal netwerk en voor
senioren met een mantelzorgtaak.

7.2

Aanbevelingen

Puntsgewijs volgen hier de aanbevelingen in een willekeurige volgorde.
1. Zicht op vergrijzing
De gemeenten zijn (nog) niet ingesteld op pastorale en diaconale zorg die samenhangt met een
steeds meer vergrijzende gemeente. Beleid gericht op ouderen is een belangrijke eerste stap. Maar
daarmee samenhangend is het belangrijk om zicht te krijgen op de mate van vergrijzing. Voltrekt deze
zich sneller of minder snel dan in andere gemeenten? Hoe valt tijdens de vergrijzing de balans uit
tussen zorggevers en zorgontvangers? Is de gemeente zich bewust van dit proces dat niet alleen de
samenleving maar ook de kerk treft? Het kan goed zijn om daar open (jong en oud samen) over te
praten en te bidden en te zoeken naar mogelijkheden waarbinnen iedereen zich thuis voelt in de
gemeente.
2. Maatwerk; omdat elke senior anders is
Senioren worden vaak gezien als één homogene groep met dezelfde ervaringen en behoeften. Uit dit
onderzoek blijkt dat er grote onderlinge verschillen zijn. De behoeften staan soms tegenover elkaar.
Beleid voor alle senioren kan een overzicht geven van de noden en behoeften die er kunnen spelen.
Belangrijk is om met de senior in gesprek te gaan en hun specifieke aandachtspunten te achterhalen.
Dit geldt zowel voor de diaconale als de pastorale zorg die gegeven wordt.
3. Zorg voor de zorggevers
Een grote groep ouderen verleent een vorm van mantelzorg. Dat kan een vanzelfsprekende maar
zware belasting zijn voor de oudere. Deze senior kan door zijn/haar zorgtaken minder gemakkelijk
deelnemen aan activiteiten. Ook is er relatief veel aandacht voor diegene die zorg nodig heeft in
plaats van diegene die zorg verleent. Er kunnen bij degene die zorg verleent pastorale en diaconale
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behoeften spelen die anders zijn dan de vragen van degene die de zorg ontvangt.
Mantelzorgondersteuning is een taak die zowel binnen het diaconaat als binnen de pastorale
zorgverlening op de agenda moet komen.
4. Gedifferentieerd bezoekbeleid
De contactfrequentie van diaconale en pastorale bezoeken is voor alle gemeenteleden gelijk. De
senioren van 75 jaar en ouder geven aan dat ze behoefte hebben aan meer contact met een
ambtsdrager, terwijl zij in de huidige situatie juist minder bezoek ontvangen van ambtsdragers. Dit pleit
voor een gedifferentieerd bezoekbeleid per leeftijdscategorie. Oudere senioren kunnen minder vaak
deelnemen aan activiteiten en worden wel geconfronteerd met moeiten en zorgen die aandacht
behoeven.
5. Extra bezoek in zorgcentra
Uit dit onderzoek blijkt dat veel mensen in zorgcentra zich eenzaam voelen. Speciale aandacht voor
deze groep senioren is extra noodzakelijk.
6. Emotionele eenzaamheid
Het afnemen van het aantal sociale relaties staat niet gelijk aan eenzaamheid. De een lijdt daaronder
en wordt eenzaam, de ander plaatst het in het proces wat hoort bij het ouder worden. Als iemand
aangeeft zich eenzaam te voelen is het noodzakelijk om te achterhalen wanneer en waardoor iemand
zich eenzaam voelt. Grofweg zijn er twee categorieën; allereerst is er sociale eenzaamheid waardoor
iemand behoefte heeft aan meer sociale contacten. Deze vorm van eenzaamheid is makkelijker op te
vangen dan de tweede vorm van eenzaamheid; emotionele eenzaamheid. Ondanks de vele contacten
en activiteiten kan iemand zich eenzaam blijven voelen. De vraag is hoe pastorale zorgers hier tegen
aankijken en wat ze ondernemen op het gebied van eenzaamheid.
7. Wijs de weg naar hulp
Zes procent geeft aan dat zij soms of nooit hulp kunnen krijgen maar het wel nodig hebben. Deze
groep verdient speciale diaconale aandacht, zeker omdat onduidelijk is waaruit die hulp moet bestaan
(zorg of ondersteuning). Het kan zijn dat de weg naar hulpinstanties niet duidelijk is door alle
veranderingen die bij hulpaanbieders hebben plaatsgevonden (ook in het kader van de Wmo). Het kan
ook zijn dat ze geen hulp durven vragen of niet weten bij wie ze moeten aankloppen. Speciale
alertheid wordt gevraagd als de senior geen uitgebreid sociaal netwerk heeft die hiermee wil helpen
en die eventuele hulp op kan vangen. Om goed door te kunnen verwijzen is het van belang dat
diaconieën zich verdiepen in het hulpaanbod in hun burgerlijke gemeente, bijvoorbeeld door het
maken van een sociale kaart.
8. Openheid rond bijbelstudie
Niet iedereen voelt zich op zijn gemak op de bijbelstudiekring of –vereniging. Dit kan liggen aan de
sfeer, het onderwerp of aan verlegenheid of faalangst van een persoon. Toch is dat niet de
hoofdreden waarom slechts vijftig procent lid is van een bijbelkring. Waar liggen de oorzaken? Het is
nodig om openheid te creëren, waarin mensen worden aangesproken op hun keus om wel of niet aan
bijbelstudie mee te doen. Dit geldt voor alle leeftijden. Alleen zo kan achterhaald worden wat de
belemmeringen zijn. Sommige zijn redelijk eenvoudig op te lossen ( te duur of geen zin om alleen te
gaan) anderen liggen gecompliceerder. Angst of ergernissen kunnen persoonlijke zijn, maar het kan
ook veroorzaakt zijn door het ervaren van verschil in geloofsbeleving waardoor er op de bijbelstudie
geen ruimte (meer) is om open te spreken en Gods Woord te bespreken.
Daarnaast is het goed om te achterhalen wat voor bijbelstudiemethoden er (te gebruiken) zijn voor
ouderen. Voor de jeugd is er wel aandacht voor de vorm van bijbelstudie. Misschien zijn er ook andere
vormen die aansluiten bij de behoefte van ouderen.
Het mag niet aan de gemeenteleden liggen dat mensen niet kunnen/willen deelnemen. Er moet altijd
ruimte zijn om mee te kunnen doen. De kerkenraden kunnen hier aandacht aan geven door
gesprekken en door het faciliteren van mogelijkheden om belemmeringen te overwinnen.
9. Verborgen pastorale nood
Bij een deel van de senioren is een verborgen geestelijke nood gesignaleerd. Dit uit zich op
verschillende manieren; in de genoemde verschillen in geloofsbeleving, de kilheid die mensen ervaren
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in de gemeente, de lage participatie aan bijbelstudies en de opmerkingen over erediensten die op een
andere manier worden ingedeeld en over kerkelijke veranderingen die plaatsvinden. Het gevolg is dat
mensen zich een vreemde gaan voelen in de kerk. Er is behoefte om invulling te geven aan deze
onderwerpen en het in een bredere context te plaatsen van het geestelijk functioneren. Pastorale zorg
gaat om begeleiden, bijstaan maar ook helen en verzoenen. De aandacht hier op leggen kan al die
onderwerpen in het licht brengen van waar het werkelijk om gaat, de relatie met Christus.
10. Ontmoetingen en eenheid tussen jong en oud
Contacten vinden vaak plaats binnen dezelfde leeftijdscategorieën. Er kan onbegrip heersen over het
gedrag en denkwijze van de ‘ander’. Dit onderzoek signaleert dat een ruime meerderheid van de
senioren een andere manier van geloofsbeleving bij jongeren waarneemt. Maar ook dat er aan beide
kanten veel vooroordelen kunnen bestaan. Het is nuttig om ontmoetingen tussen jong en oud te
organiseren om over dit soort verschillen en spanningen te praten. Zo gaat het niet om doelgroepen in
de gemeente, maar om hoe je samen gemeente kan zijn. Benadruk de eenheid! De diaconale en
pastorale gemeente is een gemeente die naar elkaar omziet in zijn geheel, ongeacht de leeftijd. De
eenheid als gemeente komt hierin tot uiting. Jong en oud kunnen wat voor elkaar betekenen, maar
een aanmoediging in het leggen van de eerste contacten is wel nodig.
11. Gaven leren gebruiken
Iedereen heeft iets te bieden. Sommige mensen worden overvraagd terwijl anderen niet weten wat ze
in de gemeente kunnen betekenen. De kerkenraden kunnen nadenken over hoe ze initiatieven of
ideeën van mensen kunnen stimuleren. Een belangrijke conclusie uit dit onderzoek is dat senioren
(zeker diegenen tussen de 60 en 75 jaar) actiever en vitaler zijn dan vaak wordt voorondersteld. Deze
senioren kunnen met hun unieke gaven een bijdrage geven aan de gemeente. Om dit te stimuleren
kan er gedacht worden aan een soort gavenbank of ‘mix en match’-projecten met jong en oud waarbij
ideeën en (hulp)aanbod gekoppeld worden aan de (hulp)vraag. Gezien wat er in de enquête genoemd
is, leven er voldoende creatieve ideeën.
12. Openheid: hulp vragen en aanbieden
De bereidheid om hulp te geven lijkt voornamelijk gedreven te worden door een specifieke vraag van
de hulpbehoevende. Hier doet zich echter een paradox voor want ook al wordt hulp vaak vraaggericht
gegeven dan nog vinden mensen het uiterst moeilijk om ondersteuning te vragen. Er lijkt behoefte zijn
aan een partij die de koppeling kan maken tussen de hulpvragen en het hulpaanbod, en daar gericht
allerlei verschillende mensen voor vraagt. De diaconie kan een rol spelen in het bij elkaar brengen van
hulpgevers en hulpvragers, maar vooral in het creëren van openheid waarin iedereen zich op zijn/haar
gemak voelt om zowel hulp te vragen als aan te bieden.
13. Openheid in onderwerpen
Een groep senioren geeft aan zich zorgen te maken over bepaalde onderwerpen. Er is behoefte aan
openheid waarin zaken besproken worden. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn: Islam,
onderlinge verbondenheid, weduwe of weduwnaar zijn, veranderingen in de kerk, discrepantie tussen
jeugd en ouderen, maar ook het weer samenbrengen naar één gemeente, kerkgeschiedenis en hoe je
nu tegen de keuzes van toen aan kunt kijken, op weg naar de eeuwigheid, informatie om mee te leven
met ontwikkelingen in kerk en gemeente, is er aandacht voor diaconale noden en financiële
mogelijkheden als er steeds meer ouderen komen. Dit zijn de belangrijkste onderwerpen die uit dit
onderzoek naar voren kwamen. Mensen willen graag geïnformeerd en betrokken worden in zaken die
zij belangrijk achten en waar ze zich zorgen over maken.
14. Waardevol contact ambtsdrager
De helft van de ondervraagde senioren geeft aan het contact met zijn/haar ambtsdrager niet als
waardevol te beschouwen. In het rapport is aangegeven dat dit meerdere oorzaken kan hebben. De
kwantiteit aan bezoeken kan de ervaren kwaliteit en waardering van het contact beïnvloeden. Maar
ook kan er een verschil zijn in communicatiestijl en woordkeuze. Driekwart van de ondervraagden
geeft aan dat er verschil is tussen jong en oud in geloofsbeleving. Ook kan er een verschil zijn in de
manier van praten over de ontwikkelingen binnen de kerk en het geestelijk functioneren tussen dertigen veertig-jarige ambtsdragers en de ouderen die zij in hun ambt dienen. Dit kan zowel positief als
minder positief ervaren worden. Het is van belang zich bewust te zijn van de woordkeuze om niet
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bevreemdend over te komen. Ook kan aan nagedacht worden over de invulling van het bezoek om
het waardevoller te maken.
15. Aanmoedigende en toerustende diaconie
Het beeld van het huidige diaconale werk is dat deze voornamelijk reactief werkt. Totdat een individu
een specifieke vraag neerlegt kan de diaconie een afwachtende houding aannemen. Er zijn in dit
rapport een aantal voorbeelden genoemd die vragen om een proactief diaconaat. Concrete
voorbeelden zijn het opsporen van hulpvragen/talenten en de hulpaanbieder koppelen aan de vraag.
Uit eerder onderzoek16 blijkt dat diakenen in belangrijke mate de uitvoerders zijn van het diaconale
werk in de gemeente. Zij komen onvoldoende toe aan het stimuleren van de gemeente als geheel. De
diakenen kunnen hun krachten meer richten op het aanmoedigen en toerusten van gemeenteleden,
zodat zij gestimuleerd worden tot onderling dienstbetoon.
16. Wmo en kerk
De rol van kerken in (diaconale) activiteiten voor ouderen is sterk afgenomen door de opkomst van het
welzijnsbeleid van de overheid. Door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt er weer
een beroep gedaan op de verantwoordelijkheden van een ieder om naar elkaar om te zien. De
samenleving doet daarbij steeds vaker een beroep op kerken. Belangrijk is dat de diaconale praktijk is
ingericht om met de (interne en externe) vragen om te gaan. Daarbij is het van belang dat zij weten
wat voor consequenties de Wmo heeft voor lokaal diaconaal werk en de diaconale gemeente als
geheel. Uit eerder onderzoek blijkt dat zowel diakenen als kerkleden de toerusting van kerkleden om
extern diaconaat actief te zijn, zien als een taak van diakenen.

16
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Bijlage 1

Vragenlijst voor seniorenonderzoek classis Groningen

Wij stellen het bijzonder op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen.

Met deze vragenlijst willen we nagaan welke behoeften senioren hebben aan pastorale en diaconale
ondersteuning, maar ook wat zij hun omgeving en de kerkelijke gemeente te bíeden hebben.
De achtergrond hiervan is de ontwikkeling van de toenemende vergrijzing, die ook de kerken niet voorbij gaat. De
+
gemiddelde leeftijd in kerken stijgt, een groter aandeel daarvan kan als senioren (60 ) worden beschouwd, en de

senioren worden zelf gemiddeld ook nog eens ouder. Daarnaast wijzigt het gedrag en de levensstijl van de
senioren in een enorm tempo. Senioren blijven veel langer zelfstandig en zijn gemiddeld ook veel langer
(maatschappelijk) actief.
Daarmee is de plek die de senioren in de kerk innemen eveneens ingrijpend veranderd.
Dit is voldoende reden om met deze vragenlijst een peiling te houden naar de beleving en behoeften van
senioren.

De gegevens uit deze vragenlijst worden anoniem verwerkt en vertrouwelijk behandeld.

Alvast bedankt!

Namens de commissie Groot-Groningen,

Namens het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken, Ko Serier
Wieke Malda-Douma

In te vullen door de diaken/vrijwilliger die de vragenlijsten verzamelt:
(1)

Is deze vragenlijst ingevuld?

Ja / Nee

(2)

Zo nee, waarom niet?

 niet thuis
 lichamelijke moeite(n)
 psychische moeite(n)

(3)

Hoe is de vragenlijst ingevuld?

 zelfstandig door de respondent
 in een gesprek, ingevuld door

diaken/vrijwilliger
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Deel 1. Algemene vragen

(1) In welk jaar bent u geboren?

…………………………………
 Ik woon zelfstandig

(2) Wat is uw woonsituatie?

 Ik woon in een zorgcentrum
 Ik woon in een inleun- of aanleunwoning

(3) Van welke kerk bent u lid?

…………………………………

(4) In welke stadswijk /dorp woont u?

…………………………………

(5) Hoelang woont u hier al?

 minder dan 1 jaar
 tussen de 1 en de 5 jaar
 tussen de 5 en de 15 jaar
 langer dan 15 jaar

(6) Hebt u hulp of ondersteuning bij
 Ja

uw dagelijkse verrichtingen?

Æ ga door met vraag (7)

 Nee Æ ga door met vraag (8)

(7) Zo ja, welk soort hulp?

…………………………………

Deel 2. Contacten

In dit gedeelte proberen we in beeld te krijgen hoe het staat met uw (sociale) contacten en de behoefte
daaraan. Met ‘contact’ wordt bij vraag 8 en 9 bedoeld: direct contact (‘face-to-face’), zoals ontstaat door
op bezoek gaan of bezoek krijgen.

(8) Hoe vaak hebt u contact met…

Dagelijks

Minstens

Om de

Minstens 1

Enkele

Eén keer

1 x per

twee

x per

keren per

per jaar of

week

weken

maand

jaar

minder

Nooit

Uw kinderen
Uw kleinkinderen
Uw (schoon)ouders
Uw zussen/broers
Andere familieleden
Buren
Vrienden/kennissen
buiten de kerk
Gemeenteleden
Ouderling of diaken
Dominee
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(9) Met wie zou u meer/vaker contact wensen?

Ja

Nee

Uw kinderen
Uw kleinkinderen
Uw (schoon)ouders
Uw zussen/broers
Andere familieleden
Buren
Vrienden/kennissen buiten de kerk
Gemeenteleden
Ouderling of diaken
Dominee

Het ene contact is het andere niet. Vaak zijn de contacten waarbij je voelt op één lijn te zitten het meest
waardevol. Het gevoel goed begrepen te worden zonder veel uit te hoeven leggen. Mensen die er altijd
voor je zijn en voor wie jij er altijd bent.

(10) Met wie van deze mensen hebt u zulk contact?

Ja

Nee

Uw kinderen
Uw kleinkinderen
Uw (schoon)ouders
Uw zussen/broers
Andere familieleden
Buren
Vrienden/kennissen buiten de kerk
Gemeenteleden
Ouderling of diaken
Dominee

(11) Geef uw mening over de volgende stellingen.
U kunt antwoorden met ‘zeer zeker’, ‘ ja’, ‘min of meer’, ‘nee’ of ‘zeker niet’.

Zeer
zeker

Ja

Min of

Nee

Zeker niet

meer

“Er is altijd wel iemand in mijn omgeving bij wie ik met
mijn dagelijkse problemen terecht kan.”
“Ik mis een echt goede vriend of vriendin.”
“Ik ervaar een leegte om me heen.”
“Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid
kan terugvallen.”
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Zeer

Ja

Min of

zeker

Nee

Zeker niet

meer

“Ik mis gezelligheid om me heen.”
“Ik vind mijn kring van kennissen te beperkt.”
“Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen.”
“Er zijn voldoende mensen met wie ik me nauw
verbonden voel.”
“Ik mis mensen om me heen.”
“Vaak voel ik me in de steek gelaten.”
“Wanneer ik daar behoefte aan heb, kan ik altijd bij mijn
vrienden terecht.”

(12) Vindt u dat er in de kerkelijke gemeente voldoende aandacht voor u is?
 meer dan genoeg

Æ ga door met vraag (14)

 genoeg

Æ ga door met vraag (14)

 weinig

Æ ga door met vraag (13)

 veel te weinig

Æ ga door met vraag (13)

(13) Als u (veel te) weinig aandacht ervaart in de kerkelijke gemeente, wat dient er volgens u dan veranderd en/of
verbeterd te worden?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….

(14) Zijn er (nog andere) dingen die u mist in uw kerkelijke gemeente?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….

Deel 3. Activiteiten

In dit gedeelte proberen we in beeld te krijgen welke activiteiten senioren ondernemen, welke
belemmeringen ze daarin tegenkomen en welke wensen leven op dat gebied.
(15) Hoe vaak doet u de volgende activiteiten?

(Vrijwel)
dagelijks

Wekelijks

1 – 3 x per

Een paar keer

maand

per maand

Nooit

Bezoek ontvangen
Op bezoek gaan
Uitgaan, uitstapjes
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(Vrijwel)

Wekelijks

dagelijks

1 – 3 x per

Een paar keer

maand

per maand

Nooit

Passen op (klein)kinderen
Vereniging (anders dan sport),
ouderenbond of soos
Werk voor de kerk, kerkbezoek
Sporten/bewegen
Vrijwilligerswerk
Bij anderen klusjes doen
Cursus volgen, hobby uitvoeren
Internetten /e-mailen
Onbetaalde hulp of zorg bieden
aan partner/familielid/vrienden of
bekenden (‘mantelzorg’)
Praatgroep, lotgenotengroep
Betaald werk doen
Naar bijbelstudie(vereniging)

(16) Vindt u dat er genoeg activiteiten voor u worden georganiseerd…
 meer dan genoeg

(a) … in uw kerk?

 genoeg
 weinig
 veel te weinig
 meer dan genoeg

(b) … in uw stadswijk of dorp?

 genoeg
 weinig
 veel te weinig

(17) Organiseert u zelf ook activiteiten?

 Ja

Æ ga door met vraag (18)
 Nee Æ ga door met vraag (19)

(18) Zo ja, welke?

…………………………………

(19) Wat zou u zelf graag willen doen in de kerk of voor andere gemeenteleden?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
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(20) Zijn er factoren die het u belemmeren om aan activiteiten deel te nemen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
 Niet van toepassing
 Ik heb problemen met vervoer
 Ik heb geen zin er alleen heen te gaan
 Ik durf niet alleen, want…………………………………
 Ik vind er niets aan
 Ik vind het te duur
 Ik weet me geen houding te geven in een groep
 Ik heb gezondheidsklachten (bv. slecht gehoor, stoma, trillen)
 De ontmoetingsplek is onaangenaam (slecht toegankelijk, heeft slecht zittende stoelen,
heeft geen invalidentoilet)
 Anders, nl…………………………………

(21) Bent u lid van een bijbelstudievereniging of bijbelkring?
 Ja

Æ ga door met vraag (22)

 Nee

Æ ga door met vraag (24)

(22) Ervaart u ook belemmeringen om mee te doen aan een bijbelstudie(vereniging)?
 Ja
 Nee

(23) Zo ja, welke?

…………………………………
…………………………………

Deel 4. Verschillen tussen senioren en jongere gemeenteleden

De onderstaande vragen gaan over verschillen tussen senioren en jongere gemeenteleden. Hoe kijken
‘jongere’ gemeenteleden tegen u aan, en hoe kijkt u tegen zichzelf aan?
Welke gevolgen heeft dit voor het samenleven in de kerk?

(24) Hoe denkt u dat jongere gemeenteleden tegen u aankijken?
U kunt op de volgende omschrijven antwoorden met ‘ja’, ‘enigszins’ of ‘nee’.

Zij zien mij als…

Ja

Enigszins

Nee

1. …flexibel
2. …afhankelijk van anderen
3. …vrij
4. …ziekelijk
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Ja

Enigszins

Nee

5. …actief
6. …wijs
7. …gevend
8. …eenzaam
9. …mondig
10. …genietend
11. …kwetsbaar
12. …ouderwets

(25) Hoe kijkt u zelf aan tegen ouder worden? U mag alles zeggen dat bij u opkomt.
Maak de volgende zinnen af:

(a) Wat me aan het ouder worden niet bevalt…………………………………...............
…………………………………………………………………………………………….
(b) Wat me aan het ouder worden wel bevalt…………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
(26) Geef van de volgende uitspraken aan of deze voor u waar zijn of niet waar.
U kunt op iedere uitspraak antwoord geven door te zeggen:
Helemaal niet waar /Grotendeels niet waar /Grotendeels waar /Helemaal waar

Ouder worden betekent voor mij…

Helemaal

Grotendeels

Grotendeels

Helemaal

waar

waar

niet waar

niet waar

1. …dat ik plannen blijf maken
2. …dat ik mij verveel
3. …dat ik ideeën kan blijven uitvoeren
4. …dat ik mijn lichamelijke achteruitgang
minder goed kan opvangen
5. …dat ik gerespecteerd word
6. …dat ik in staat blijf om nieuwe dingen te
leren
7. …vitaal en fit zijn
8. …dat ik mij eenzaam voel
9. …dat ik steeds bekwamer word
10. …dat mijn gezondheidstoestand slechter
wordt
11. …dat ik nodig ben voor anderen

(27) Ervaart u een verschil in geloofsbeleving tussen jongere gemeenteleden en uzelf?
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 Ja

Æ ga door met vraag (28) en (29)

 Nee

Æ ga door met vraag (30)
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(28) Kunt u omschrijven waaruit dit verschil bestaat? [Steekwoorden zijn voldoende]

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….

(29) Veroorzaakt dit verschil spanningen of belemmeringen ten opzichte van elkaar?
 Ja
 Nee
 Weet ik niet

(30) Wilt u zelf nog iets vertellen over ouder worden, dat nog niet is genoemd?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Deel 5. Hulp en ondersteuning

Deze laatste paar vragen gaan over eventuele hulp en ondersteuning die u ontvangt, waar u behoefte aan
hebt of die u zelf kunt bieden aan uw ‘naaste’.

(31) Hebt u voldoende hulp of ondersteuning wanneer u bepaalde dingen zelf niet (goed) meer
kunt doen?
 Niet van toepassing
 Altijd
 Meestal
 Soms
 Nooit

(32) Hebt u als gevolg van de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), sinds
begin 2007, minder hulp of ondersteuning ontvangen?
 Ja

Æ ga door met vraag (33)

 Nee

Æ ga door met vraag (34)

 Weet ik niet

Æ ga door met vraag (34)

 Niet van toepassing

Æ ga door met vraag (34)
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(33) Als u minder hulp of ondersteuning ontvangt via de gemeente of via officiële instanties, lukt
het u dan om dit op te vangen via uw eigen vrienden, familie, kennissen of gemeenteleden?
 Altijd
 Meestal
 Soms
 Nooit

(34) Hebt u mogelijkheden om zelf hulp te bieden als anderen in uw omgeving een beroep op u
doen?
 Altijd
 Meestal
 Soms
 Nooit

(35) Bent u bereid om zelf hulp te bieden, mocht dat nodig zijn?
 Altijd
 Meestal
 Soms
 Nooit

(36) Heeft de Wmo nog andere gevolgen voor u, die u hier zou willen noemen?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
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Bijlage 2

Kwantiteit en kwaliteit van contacten

Deze bijlage bestaat uit drie onderdelen.

Tabel 1. Hoe vaak heeft u contact met…
Uw kinderen

tot 75

75 plus

Alle respondenten

minstens 1 x per week
minstens 1x per maand
een paar keer per jaar
nooit
Niet van toepassing
Totaal
Uw kleinkinderen

(n =392 ) (%)
68
24
3
1
4
100
tot 75

(n = 189) (%)
66
17
7
0
10
100
75 plus

(n =581 ) (%)
67
22
4
1
6
100
Alle respondenten

minstens 1 x per week
minstens 1x per maand
een paar keer per jaar
nooit
Niet van toepassing
Totaal
Uw (schoon)ouders

(n = 366)
39
36
14
1
10
100
tot 75

(n = 176)
23
32
30
1
14
100
75 plus

(n = 542 )
33
35
19
1
12
100
Alle respondenten

minstens 1 x per week
minstens 1x per maand
een paar keer per jaar
nooit
Niet van toepassing
Totaal
Uw zussen/broers

(n = 263)
19
14
4
7
56
100
tot 75

(n = 88)
4
1
2
10
83
100
75 plus

(n = 351)
15
11
4
7
63
100
Alle respondenten

minstens 1 x per week
minstens 1x per maand
een paar keer per jaar
nooit
Niet van toepassing
Totaal
Andere familieleden

(n = 398)
16
37
44
1
2
100
tot 75

(n = 171)
27
21
37
3
12
100
75 plus

(n = 569)
19
32
42
2
5
100
Alle respondenten

minstens 1 x per week
minstens 1x per maand
een paar keer per jaar
nooit
Niet van toepassing
Totaal
Buren

(n = 342 )
5
21
68
2
4
100
tot 75

(n =149)
10
19
47
11
13
100
75 plus

(n = 491)
6
20
62
5
7
100
Alle respondenten

minstens 1 x per week
minstens 1x per maand
een paar keer per jaar
nooit
Niet van toepassing
Totaal
Vrienden/kennissen buiten de kerk

(n = 380)
54
21
18
5
2
100
tot 75

(n = 170)
51
15
17
7
10
100
75 plus

(n = 550 )
53
19
18
6
4
100
Alle respondenten

minstens 1 x per week
minstens 1x per maand
een paar keer per jaar
nooit
Niet van toepassing
Totaal

(n = 363)
30
32
29
8
1
100

(n = 155)
19
26
35
8
12
100

(n = 518)
26
30
31
8
5
100
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Gemeenteleden

62

tot 75

75 plus

Alle respondenten

minstens 1 x per week
minstens 1x per maand
een paar keer per jaar
nooit
Niet van toepassing
Totaal
Ouderling of diaken

(n = 395)
61
20
16
2
1
100
tot 75

(n =180)
43
32
20
2
3
100
75 plus

(n = 575)
55
24
18
2
1
100
Alle respondenten

minstens 1 x per week
minstens 1x per maand
een paar keer per jaar
nooit
Niet van toepassing
Totaal
Dominee

(n = 398)
4
6
77
12
1
100
tot 75

(n = 179)
1
3
79
13
4
100
75 plus

(n = 577)
3
5
77
12
2
100
Alle respondenten

minstens 1 x per week
minstens 1x per maand
een paar keer per jaar
nooit
Niet van toepassing
Totaal

(n = 388)
7
3
54
31
5
100

(n = 175)
2
1
55
35
7
100

(n = 563)
5
3
55
32
6
100
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Tabel 2. Met wie zou u meer/vaker contact willen?
Kinderen

Tot 75

75 plus

Alle respondenten

Ja
Nee
Niet van toepassing
Totaal
Kleinkinderen

(n = 314) (%)
33
56
11
100
Tot 75

(n =124) (%)
42
41
17
100
75 plus

(n =438 ) (%)
36
52
12
100
Alle respondenten

Ja
Nee
Niet van toepassing
Totaal
(schoon)ouders

(n = 309 )
35
51
14
100
Tot 75

(n =125)
43
38
19
100
75 plus

(n = 434)
37
47
16
100
Alle respondenten

Ja
Nee
Niet van toepassing
Totaal
Zussen/broers

(n = 246)
3
46
51
100
Tot 75

(n =84)
6
23
71
100
75 plus

(n =330 )
4
40
56
100
Alle respondenten

Ja
Nee
Niet van toepassing
Totaal
Andere familie- leden

(n =304)
27
64
9
100
tot 75

(n =113)
21
51
28
100
75 plus

(n = 417 )
25
61
14
100
Alle respondenten

Ja
Nee
Niet van toepassing
Totaal
Buren

(n = 298)
14
78
8
100
tot 75

(n =114)
22
58
20
100
75 plus

(n = 412)
16
73
11
100
Alle respondenten

Ja
Nee
Niet van toepassing
Totaal
Vrienden/kennissen buiten de kerk

(n = 304)
13
80
7
100
tot 75

(n =113)
17
67
16
100
75 plus

(n = 417)
14
77
9
100
Alle respondenten

Ja
Nee
Niet van toepassing
Totaal
Gemeenteleden

(n = 301)
17
75
8
100
tot 75

(n = 117)
18
65
17
100
75 plus

(n = 418)
17
72
11
100
Alle respondenten

Ja
Nee
Niet van toepassing
Totaal
Ouderling of diaken

(n = 307)
25
68
7
100
tot 75

(n =127)
34
53
13
100
75 plus

(n = 434 )
28
64
9
100
Alle respondenten

Ja
Nee
Niet van toepassing
Totaal
Dominee

(n = 304)
26
67
7
100
tot 75

(n =135)
46
41
13
100
75 plus

(n = 439)
32
59
9
100
Alle respondenten

Ja
Nee
Niet van toepassing
Totaal

(n = 305)
26
64
10
100

(n =137)
49
37
14
100

(n =442 )
33
56
11
100
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Tabel 3. Met wie heeft u waardevol contact?
Kinderen

64

tot 75

75 plus

Alle respondenten

Ja
Nee
Niet van toepassing
Totaal
Kleinkinderen

(n = 370) (%)
91
4
5
100
tot 75

(n =180) (%)
89
4
7
100
75 plus

(n = 550) (%)
90
4
6
100
Alle respondenten

Ja
Nee
Niet van toepassing
Totaal
(schoon)ouders

(n = 297 )
63
19
18
100
tot 75

(n =157)
65
22
13
100
75 plus

(n = 454)
64
20
16
100
Alle respondenten

Ja
Nee
Niet van toepassing
Totaal
Zussen/broers

(n = 227)
23
19
58
100
tot 75

(n =77)
3
22
75
100
75 plus

(n =304)
18
20
62
100
Alle respondenten

Ja
Nee
Niet van toepassing
Totaal
Andere familieleden

(n =333)
73
20
7
100
tot 75

(n =140)
64
21
15
100
75 plus

(n = 473 )
71
20
9
100
Alle respondenten

Ja
Nee
Niet van toepassing
Totaal
Buren

(n = 290)
43
48
9
100
Tot 75

(n =118)
55
39
16
100
75 plus

(n = 408)
44
45
11
100
Alle respondenten

Ja
Nee
Niet van toepassing
Totaal
Vrienden/kennissen buiten de kerk

(n = 281 )
36
56
8
100
tot 75

(n =117)
47
44
9
100
75 plus

(n = 412)
39
52
9
100
Alle respondenten

Ja
Nee
Niet van toepassing
Totaal
Gemeenteleden

(n = 313)
53
41
6
100
tot 75

(n = 121)
40
50
10
100
75 plus

(n = 434)
50
43
7
100
Alle respondenten

Ja
Nee
Niet van toepassing
Totaal
Ouderling of diaken

(n = 326)
68
26
6
100
tot 75

(n =147)
77
18
5
100
75 plus

(n = 473 )
71
24
5
100
Alle respondenten

Ja
Nee
Niet van toepassing
Totaal
Dominee

(n = 292)
44
48
8
100
tot 75

(n =133)
55
34
11
100
75 plus

(n = 425)
47
44
9
100
Alle respondenten

Ja
Nee
Niet van toepassing
Totaal

(n = 281)
39
49
12
100

(n =125)
41
45
14
100

(n = 406)
39
48
12
100
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Bijlage 3

Frequentie deelname aan activiteiten

Bezoek ontvangen

tot 75

75 plus

Alle respondenten

In ieder geval wekelijks
Een paar keer per jaar
Nooit
Totaal
Op bezoek gaan

(n = 379) (%)
48
48
4
100
tot 75

(n =177) (%)
55
45
0
100
75 plus

(n = 556) (%)
50
47
3
100
Alle respondenten

In ieder geval wekelijks
Een paar keer per jaar
Nooit
Totaal
Uitgaan, uitstapjes

(n =382 )
44
52
4
100
tot 75

(n =174)
46
47
7
100
75 plus

(n =556 )
44
51
5
100
Alle respondenten

In ieder geval wekelijks
Een paar keer per jaar
Nooit
Totaal
Passen op (klein)kinderen

(n = 343)
20
69
11
100
tot 75

(n =147)
13
62
25
100
75 plus

(n = 490)
18
67
15
100
Alle respondenten

In ieder geval wekelijks
Een paar keer per jaar
Nooit
Totaal
Vereniging, ouderenbond of soos

(n = 315)
28
35
37
100
tot 75

(n = 138)
1
17
82
100
75 plus

(n = 453)
19
30
51
100
Alle respondenten

In ieder geval wekelijks
Een paar keer per jaar
Nooit
Totaal
Werk voor de kerk, kerkbezoek

(n = 357)
15
43
42
100
tot 75

(n =159)
6
51
43
100
75 plus

(n = 516)
13
45
42
100
Alle respondenten

In ieder geval wekelijks
Een paar keer per jaar
Nooit
Totaal
Sporten/bewegen

(n = 362)
61
20
19
100
tot 75

(n =161)
55
10
35
100
75 plus

(n = 523)
59
17
24
100
Alle respondenten

In ieder geval wekelijks
Een paar keer per jaar
Nooit
Totaal
Vrijwilligerswerk

(n = 363)
66
6
28
100
tot 75

(n =157)
44
10
46
100
75 plus

(n = 520)
59
7
34
100
Alle respondenten

In ieder geval wekelijks
Een paar keer per jaar
Nooit
Totaal
Bij andere klusjes doen

(n =353)
32
29
39
100
tot 75

(n =147)
14
12
74
100
75 plus

(n = 500)
27
23
50
100
Alle respondenten

In ieder geval wekelijks
Een paar keer per jaar
Nooit
Totaal
Cursus volgen, hobby uitvoeren

(n =336 )
10
38
52
100
tot 75

(n =147)
7
8
85
100
75 plus

(n =483 )
9
29
62
100
Alle respondenten

In ieder geval wekelijks
Een paar keer per jaar
Nooit
Totaal

(n =348)
50
17
33
100

(n =146)
20
11
69
100

(n =494)
42
15
43
100
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Internetten /e-mailen

tot 75

75 plus

Alle respondenten

(n = 354)
62
9
29
100
tot 75

(n =146)
23
8
60
100
75 plus

(n = 500)
51
8
41
100
Alle respondenten

In ieder geval wekelijks
Een paar keer per jaar
Nooit
Totaal
Praatgroep/lotgenotengroep

(n =347)
29
30
41
100
tot 75

(n =139)
15
14
71
100
75 plus

(n =486)
25
26
49
100
Alle respondenten

In ieder geval wekelijks
Een paar keer per jaar
Nooit
Totaal
Betaald werk doen

(n =337)
2
8
90
100
tot 75

(n =147)
2
7
91
100
75 plus

(n =484 )
2
8
90
100
Alle respondenten

In ieder geval wekelijks
Een paar keer per jaar
Nooit
Totaal
Naar bijbelstudie(vereniging)

(n = 355)
21
5
74
100
tot 75

(n =146)
1
1
98
100
75 plus

(n =501 )
15
4
81
100
Alle respondenten

In ieder geval wekelijks
Een paar keer per jaar
Nooit
Totaal

(n = 381)
7
53
40
100

(n =160)
7
38
55
100

(n =541 )
7
48
45
100

In ieder geval wekelijks
Een paar keer per jaar
Nooit
Totaal
Onbetaalde hulp of zorg bieden aan
partner/familielid/vrienden
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Bijlage 4

Ouder worden betekent voor mij…

Plannen maken

tot 75

75 plus

(n =374) (%)
93
7
100
tot 75

(n =156) (%)
78
22
100
75 plus

(n =530 ) (%)
89
11
100
Alle respondenten

(n = 359)
3
97
100
tot 75

(n =150)
8
92
100
75 plus

(n = 509 ) (%)
4
96
100
Alle respondenten

(n = 346)
88
12
100
tot 75

(n =140)
67
33
100
75 plus

(n =486 ) (%)
81
18
100
Alle respondenten

(n = 353)
27
73
100
tot 75

(n = 146)
47
53
100
75 plus

(n = 499) (%)
33
67
100
Alle respondenten

(n = 344)
86
14
100
tot 75

(n =142)
89
11
100
75 plus

(n = 486) (%)
87
13
100
Alle respondenten

Waar
Niet waar
Totaal
Vitaal en fit zijn

(n =344 )
85
15
100
tot 75

(n =141)
56
44
100
75 plus

(n =485 ) (%)
77
24
100
Alle respondenten

Waar
Niet waar
Totaal
Dat ik mij eenzaam voel

(n =360)
77
23
100
tot 75

(n =143)
61
39
100
75 plus

(n =503) (%)
73
27
100
Alle respondenten

Waar
Niet waar
Totaal
Dat ik steeds bekwamer word

(n = 351)
5
95
100
tot 75

(n =140)
12
88
100
75 plus

(n = 491) (%)
7
93
100
Alle respondenten

(n = 314)
40
60
100
tot 75

(n =124)
12
88
100
75 plus

(n =438) (%)
32
68
100
Alle respondenten

(n = 360)
44
56
100
tot 75
(n =351)
82
18
100

(n =154)
71
29
100
75 plus
(n =140)
62
38
100

(n =514 ) (%)
52
48
100
Alle respondenten
(n =491 ) (%)
76
24
100

Waar
Niet waar
Totaal
Dat ik me verveel

Waar
Niet waar
Totaal
Dat ik ideeën blijf uitvoeren

Waar
Niet waar
Totaal
Lichamelijke achteruitgang kan ik
moeilijk opvangen
Waar
Niet waar
Totaal
Dat ik gerespecteerd word

Waar
Niet waar
Totaal
Dat ik in staat blijf om nieuwe dingen te
leren

Waar
Niet waar
Totaal
Dat ik mijn gezondheidstoestand
slechter wordt
Waar
Niet waar
Totaal
Dat ik nodig ben voor anderen
Waar
Niet waar
Totaal
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Alle respondenten
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Bijlage 5
Flexibel

68

Jongere gemeenteleden zien mij als…
tot 75

75 plus

Alle respondenten

Ja
Enigszins
Nee
Totaal
Afhankelijk

(n = 253) (%)
62
31
7
100
tot 75

(n = 87) (%)
56
21
23
100
75 plus

(n = 340) (%)
61
28
11
100
Alle respondenten

Ja
Enigszins
Nee
Totaal
Vrij

(n = 225)
6
6
88
100
tot 75

(n = 74)
19
27
54
100
75 plus

(n = 299)
9
11
80
100
Alle respondenten

Ja
Enigszins
Nee
Totaal
Ziekelijk

(n =226)
59
28
13
100
tot 75

(n =73)
49
22
29
100
75 plus

(n = 299)
57
26
17
100
Alle respondenten

Ja
Enigszins
Nee
Totaal
Actief

(n =225 )
4
6
90
100
tot 75

(n =66)
12
15
73
100
75 plus

(n =291 )
6
8
86
100
Alle respondenten

Ja
Enigszins
Nee
Totaal
Wijs

(n = 239)
52
36
12
100
tot 75

(n = 80)
39
32
29
100
75 plus

(n = 319)
48
35
16
100
Alle respondenten

Ja
Enigszins
Nee
Totaal
Gevend

(n = 187)
14
70
16
100
tot 75

(n = 65)
17
62
21
100
75 plus

(n = 252)
15
68
18
100
Alle respondenten

Ja
Enigszins
Nee
Totaal
Eenzaam

(n =204)
40
50
10
100
tot 75

(n =67)
45
31
24
100
75 plus

(n = 271)
41
45
14
100
Alle respondenten

Ja
Enigszins
Nee
Totaal
Mondig

(n = 223)
2
5
93
100
tot 75

(n =70)
6
23
71
100
75 plus

(n =293)
3
9
88
100
Alle respondenten

Ja
Enigszins
Nee
Totaal
Genietend

(n = 228)
64
27
9
100
tot 75

(n =80)
74
9
17
100
75 plus

(n = 308)
66
22
12
100
Alle respondenten

Ja
Enigszins
Nee
Totaal

(n = 231)
67
27
6
100

(n =90)
69
23
8
100

(n = 321)
68
26
6
100
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Kwetsbaar

tot 75

75 plus

Alle respondenten

Ja
Enigszins
Nee
Totaal
Ouderwets

(n =217 )
8
22
70
100
tot 75

(n =73)
20
43
37
100
75 plus

(n =290 )
11
28
61
100
Alle respondenten

Ja
Enigszins
Nee
Totaal

(n = 237 )
11
33
56
100

(n =91)
23
36
41
100

(n = 328)
14
34
52
100

Bijlagen bij Vitaler dan je denkt..!

69

