
Kwetsbare Ouderen in Tel

Wat is 
 kwetsbaarheid?

Kwetsbaarheid heeft 

verschillende definities.  Wij 

verstaan onder kwetsbaarheid 

de mate waarin mensen 

problemen ervaren in hun 

gezondheidssituatie (licha-

melijke en/of psychische 

beperkingen), materiële 

situatie (inkomen) en sociale 

situatie (denk bijvoor-

beeld aan eenzaamheid, de 

aanwezigheid van een partner 

en/of een familielid die 

ondersteuning kan bieden).

Met de vergrijzing zal het beroep van ouderen op (formele en informele) 
ondersteuning verder toenemen. De lokale overheid speelt een grote rol 
in de vormgeving van het (toekomstige) ouderenbeleid. Denk daarbij niet 
alleen aan het aanbod van zorgvoorzieningen en activiteiten die zich richt 
op de activering van ouderen maar ook aan toegankelijk openbaar vervoer, 
aangepaste woningen en het creëren van ontmoetingsplekken. Lokale data 
zijn hierbij van groot belang. Op basis van het aantal kwetsbare ouderen per 
gemeente en het ingeschatte zorggebruik van behoeftige ouderen kunnen 
gemeenten hun beleid voor kwetsbare ouderen beter afstemmen.

Zijn omvang van kwetsbaarheid en 
lokaal zorggebruik in balans?

Opvallend is dat in verschillende gemeenten het zorggebruik 

hoger is dan de omvang van de groep kwetsbare ouderen zou doen 

vermoeden. Het spiegelbeeld van deze bevinding is dat we in andere 

gemeenten juist een verhoudingsgewijs lager zorggebruik tegen-

komen. Hoe zijn deze bevindingen nu te interpreteren? Hoe komt het 

dat bepaalde gemeenten het ‘beter’ lijken te doen dan anderen?  In 

zulke gemeenten ontplooien burgers en maatschappelijke organi-

saties mogelijk initiatieven waardoor kwetsbare ouderen langer in 

staat zijn om voor zichzelf te zorgen en minder een beroep doen op 

lokale voorzieningen. Met de informatie uit het rapport ‘Kwetsbare 

ouderen in Tel’ hebben gemeenten de kans om voor het eerst het 

lokale zorgaanbod ‘in balans’ te brengen met de omvang van de 

groep kwetsbare ouderen. Hiermee dragen ze bij aan een vraag-

gerichter zorgaanbod.  
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Verschil zorggebruik tov kwetsbare ouderen 75+

-18,3 tot -4,3   (26)
-4,3 tot 4,3  (230)
4,3 tot 10,3  (136)

10,3 tot 18,3   (46)
18,3 tot 22,5   (2)

Verschil zorggebruik tov kwetsbare ouderen 65+

-3,2 tot 2   (7)
2  tot 7,2   (81)
7,2 tot 12,4  (217)

12,4 tot 17,6  (118)
17,6 tot 23   (17)

In de onderstaande figuren is het percentage kwetsbare ouderen afgezet tegen het lokale zorg-

gebruik. De gebieden waarbij het percentage ouderen relatief het hoogst is en het zorggebruik 

relatief laag, zijn met een groene kleur aangegeven.

Kwetsbare ouderen en zorggebruik (65+)        Kwetsbare ouderen en zorggebruik (75+) 

Beter in Meedoen is bedoeld om gemeenten, 

uitvoerende instellingen, professionals en 

burgers/cliënten te ondersteunen bij de 

innovatie van het beleid en de kwaliteits-

verbetering van de uitvoering van de Wmo
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