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Met vriendelijke groet,  
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Inleiding 
Dit verslag bevat de resultaten van de huisbezoeken die door Welzijn Stichtse Vecht gedaan zijn in de 
gemeente Stichtse Vecht in 2017. Het onderzoek is gedaan onder zelfstandig wonende 75-jarigen en 
78-jarigen die bij het bereiken van de leeftijd van 75 jaar geen huisbezoek wensten.   
Daarnaast zijn alle inwoners, die in 2017 nieuw in de gemeente Stichtse Vecht zijn komen wonen, en 
75 jaar en ouder waren, ook aangeschreven*. 
 
*  In dit verslag is geen onderscheid gemaakt tussen 75-jarigen, 78-jarigen en nieuwe inwoners van 75 jaar en 

ouder. Het is mogelijk dat de 78-jarigen een aantal bevindingen in negatieve zin kunnen beïnvloeden. 
Evenals in het voorgaande jaar (2016) is dit niet nader geanalyseerd. 

 
Doel van het huisbezoek 
Het doel van het huisbezoek was tweeledig. Enerzijds beleidsinformatie verzamelen over de 
leefsituatie en ondersteuningsbehoefte van ouderen en anderzijds hulp bieden om het zelfstandig 
functioneren bij ouderen te verbeteren. 
 
Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Ter ondersteuning hiervan zijn in de gemeente 
Stichtse Vecht veel voorzieningen op het gebied van welzijn, wonen, financiën, vervoer en zorg. 
In de praktijk is gebleken dat senioren hier niet altijd van op de hoogte zijn of niet weten waar de 
informatie te verkrijgen is. 
Tijdens het huisbezoek wordt informatie gegeven over onder andere huisvesting, vervoer, hulp in de 
huishouding, activiteiten, gezondheidszorg en financiële regelingen. 
Met behulp van een vragenlijst wordt geïnventariseerd wat er leeft en waar behoefte aan is. 
Hierdoor ontstaat een beter beeld of de bestaande voorzieningen en het aanbod van diensten in de 
gemeente Stichtse Vecht voldoet. 
 
Vrijwilligers 
Deze huisbezoeken worden uitgevoerd door een groep van 14 vrijwilligers. Zij zijn opgeleid om de 
mensen wegwijs te maken in het aanbod van voorzieningen. Samen met de vrijwilligers wordt 
gekeken waar mensen nu of in de toekomst gebruik van willen maken of waar behoefte aan is. 
Daarnaast zijn er 4 vrijwilligers die zorgen voor de administratieve ondersteuning. 
Welzijn Stichtse Vecht bedankt deze vrijwilligers voor hun inzet. 
 
Aan alle inwoners die zijn aangeschreven, is de algemene brochure van Welzijn Stichtse Vecht 
uitgereikt. Daarnaast is aan alle mensen, die een huisbezoek wensten, de 55+ gids voor senioren en 
hun mantelzorgers uitgereikt. 
 
Demografie 
In totaal zijn 841 brieven verstuurd en hebben 221 personen aangegeven een huisbezoek te wensen, 
168 huisbezoeken aan 75-jarigen (33%), 35 huisbezoeken aan 78-jarigen (13%) en 18 huisbezoeken 
aan nieuwe inwoners binnen de gemeente Stichtse Vecht (31%). In dit verslag zijn de vragenlijsten 
gebruikt van 187 huisbezoeken en stonden er nog 691 huisbezoeken open. De gegevens van deze 
huisbezoeken worden verwerkt in het jaarverslag van 2018.  
551 Personen hebben aangegeven geen huisbezoek te wensen. Meest voorkomende redenen zijn: 
geen belangstelling, weet zelf de weg en geen antwoord/reactie. 
50% Van de onderzoeksgroep is vrouw en 50% van de onderzoeksgroep is man. Van de 
ondervraagden had 68% de leeftijd van 75 jaar en 32% was ouder dan 75 jaar. 
Ruim 2/3  (67%) inwoners woont samen of is gehuwd en 33% is alleenwonend. 
 

                                                           
1
 841 brieven-551 (geen huisbezoek) = 290 huisbezoeken – 221 (huisbezoek gehad) = 69 huisbezoeken staan nog 

open 



Jaarverslag informatief huisbezoek Stichtse Vecht 2017 3 

 

Woonkernen 
In de grafiek is een verdeling per woonkern gemaakt van de inwoners die een huisbezoek hebben 
ontvangen.  
 

 
 
Gezondheid 
Aan de ondervraagden is gevraagd hoe zij hun gezondheid ervaren. 57% Beoordeelt zijn/haar 
gezondheid als goed tot zeer goed en 41% beoordeelt zijn/haar gezondheid als matig tot (zeer) 
slecht. De meest voorkomende redenen hiervoor zijn: artrose, hartproblemen, slecht lopen door 
problemen met knieën, heupen e.d., COPD, nierproblemen, ziekte van Parkinson, hoge bloedruk, 
nierproblemen, hoge bloeddruk, herseninfarct. 
Daarnaast ondervinden ouderen beperkingen (niet iedere oudere ondervindt overigens beperkingen) 
in allerlei dagelijkse handelingen zoals een gesprek voeren en/of volgen, een zwaar voorwerp tillen of 
400 meter kunnen lopen.  
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31% Van de ondervraagden is in de 12 maanden voor het bezoek tenminste1 of meer keer gevallen. 
Als gevolg van die val heeft 43% lichamelijk letsel opgelopen, voornamelijk breuken, kneuzingen en 
blauwe plekken aan hoofd, ribben,  handen, polsen, enkels armen, schouders en benen (knieën). 
 
In de gemeente Stichtse Vecht heeft 32% van de ouderen aangegeven zichzelf vergeetachtig te 
vinden. Iets minder dan de helft (40%) maakt zich een beetje tot veel zorgen over de 
vergeetachtigheid.  
 
40% Heeft aangegeven soms tot vaak niet goed te slapen. 14% gebruikt medicijnen om in slaap te 
komen. 
 
Wonen 
Ongeveer 6 op de 10 (57%) woont/wonen in een eengezinswoning, 18% woont in een flat, 
appartement of maisonnette en 13% woont in een seniorenwoning. 16% heeft aangegeven dat er in 
relatie tot hun zelfredzaamheid aanpassingen in hun woning wenselijk zijn. Meest genoemde 
aanpassingen zijn: aanpassingen in de douche, in het toilet en het gebruik van een traplift. 
 

 
 
10% Heeft aangegeven binnen 2 jaar te willen verhuizen. De meest voorkomende redenen die 
worden aangegeven om te willen verhuizen zijn; badkamer(s)/slaapkamer alleen bereikbaar via trap, 
woning te groot, tuin te bewerkelijk, woning te ver van sociale voorzieningen (winkels, bibliotheek, 
openbaar vervoer e.d.). Deze mensen verhuizen het liefst naar een seniorenwoning (61%), 
(service)flat, etagewoning, appartement of aanleunwoning. 
45% Die heeft aangegeven te willen verhuizen, staat ingeschreven voor een andere woning. 
 
Veiligheid 
4% Heeft aangegeven dat ze zich overdag soms tot vaak onveilig voelen. ’s Avonds is dit bij 12% van 
de ouderen het geval. 29% heeft aangegeven dat ze ’s avonds niet meer de deur uit gaan omdat ze 
zich onveilig voelen.  
10% Heeft aangegeven dat er in hun wijk of buurt plekken of straten zijn waar zij ’s avonds liever niet 
alleen zouden komen.  
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Mobiliteit 
De vervoersmogelijkheden waar de ondervraagden in Stichtse Vecht het meest gebruik van maken 
zijn weergegeven in onderstaand figuur.  
13% Heeft aangegeven soms tot regelmatig vervoersproblemen te hebben waardoor zij niet ergens 
naartoe konden waar ze wel heen hadden willen gaan. 
86% Kent de Regiotaxi en 17% maakt wel eens gebruik van deze taxi. 86% die gebruik maken van de 
Regiotaxi, is hier tevreden over.  
 
Wanneer men met een mobiliteitsbeperking buiten de regio vervoer nodig heeft, kan men gebruik 
maken van Valys. Iets minder dan 2/3  (60%) is hiermee bekend en 14% maakt wel eens gebruik van 
Valys. 87% Heeft aangegeven tevreden te zijn over Valys.   
 

 
 
Zorg en zelfredzaamheid 
6% Van de ondervraagden in de gemeente Stichtse Vecht heeft wekelijks hulp bij het huishouden van 
de thuiszorg. 26% Van de ouderen heeft een particuliere hulp in de huishouding.   
Naast huishoudelijke hulp wordt er ook hulp bij de persoonlijke verzorging en verpleging gegeven. 
Van de ondervraagden ontvangt 3% wekelijks hulp bij de persoonlijke verzorging. 1% ontvangt, 
meerdere uren per week, verpleging. 
14% Geeft aan behoefte te hebben aan huishoudelijke verzorging en 3% geeft aan behoefte te 
hebben voor persoonlijke verzorging. 
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In totaal 11 ondervraagden (6%) hebben aangegeven dat ze behoefte hebben aan extra 
ondersteuning of aanpassingen en zou daarvoor graag een afspraak maken met de adviseur welzijn. 
Deze ondervraagden zijn doorgegeven aan de adviseur welzijn om te komen tot het maken van een 
afspraak voor een huisbezoek. 
 
De dagelijkse boodschappen, het bereiden van de warme maaltijden, het invullen van formulieren en 
het licht huishoudelijk werk, wordt vooral door de ouderen zelf en/of partner gedaan. 
Voor zwaar huishoudelijk werk wordt vaak gebruik gemaakt van hulp van de partner (43%), de 
particuliere hulp (19%) of de thuiszorg (5%) en voor kleine klusjes wordt vaak de hulp van de partner, 
familie of kennissen ingeroepen.  
 
Mantelzorg 
Mantelzorg is de zorg (meer dan in een persoonlijke relatie gebruikelijk is) die de partner, 
familieleden, vrienden of buren vrijwillig en onbetaald verlenen aan hun naasten.  
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In totaal ontvangt 23% van de ondervraagden mantelzorg. Men ontvangt deze zorg veelal van de 
partner (67%), de kinderen (40%), andere familieleden/buren/vrienden/kennissen (17%).  
 

 
 
14% Geeft nog mantelzorg. Zij verlenen die zorg voornamelijk aan de partner (69%), aan buren, 
vrienden of kennissen (19%) of kinderen (8%).  
 

 
 
25% Heeft aangegeven het steunpunt mantelzorg te kennen en 13% wenst informatie over het 
steunpunt mantelzorg. 
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65% Van de mantelzorgers voelt zich niet of nauwelijks belast en 31% van de mantelzorgers voelt 
zich enigszins tot tamelijk zwaar belast. 4% Voelt zich zeer zwaar belast tot overbelast (kan de zorg 
eigenlijk niet meer volhouden. 
 
Eenzaamheid, tijdsbesteding en zelfredzaamheid 
Eenzaamheid is een aspect dat invloed heeft op iemands welbevinden. Vragen rond eenzaamheid 
kunnen voor sommige mensen te indringend zijn. 92% Heeft aangegeven deze vragen te willen 
beantwoorden. Van de 75-jarigen die antwoord gaf op deze vragen, komt naar voren dat 4% zich 
zeer ernstig – tot ernstig eenzaam voelt, dat 24% zich matig eenzaam voelt en dat 72% zich niet 
eenzaam voelt.  
Bij analyse van de uitkomsten blijkt dat de 75-jarigen vaker last hebben van emotionele eenzaamheid 
als van sociale eenzaamheid. 
 
Naast gevoelens van eenzaamheid hebben de ouderen ook vragen beantwoord over sociale 
activiteiten. Zo’n 12% blijkt vrijwel nooit tot een paar keer per jaar op bezoek te gaan en 7%  
ontvangt vrijwel nooit tot een paar keer bezoek per jaar een bezoek.  
Het is opvallend dat 71%  (vrijwel) dagelijks/wekelijks gebruik maakt van internet en e-mail voor 
mailen, bankieren en opzoeken (Google). Men maakt met mate gebruik van het digitaal invullen van 
formulieren het luisteren van muziek en het gebruik van Skype/Facetime, het maken van foto’s en 
het digitaal lezen van de krant en/of nieuws. 
 
In de onderstaande tabel worden de activiteiten en contacten in procenten weergegeven. 
De schuingedrukte getallen in paars staan voor het jaarverslag 2016. 
Activiteiten/contacten wekelijks of 

vaker 
1 tot 3 keer per 
maand 

Een paar keer 
per jaar 

(Vrijwel) nooit 

Op bezoek gaan 45% 54% 43% 32% 9% 10% 3% 5% 

Bezoek ontvangen 64% 51% 29% 37% 3% 7% 4% 4% 

Wandelen 52% 59% 8% 9% 4% 2% 35% 30% 

Fietsen 54% 54% 4% 6% 2% 3% 39% 38% 

Ouderensporten 10% 21% 0% 1% 0% 0% 90% 79% 

Overige sporten 26% 32% 2% 2% 1% 2% 71% 64% 

Verenigingsactiviteit 33% 29% 6% 10% 2% 5% 58% 56% 

Hobby of cursus 57% 54% 3% 6% 2% 1% 39% 38% 

Kerkwerk 7% 7% 5% 6% 2% 3% 86% 84% 

Passen op kleinkind(eren) 15% 17% 8% 4% 5% 7% 73% 71% 

Bij anderen klusjes doen 4% 4% 9% 7% 11% 8% 76% 81% 

Bibliotheek bezoek 4% 7% 8% 11% 3% 6% 85% 77% 

Internet/e-mailen 71% 69% 1% 4% 0% 1% 28% 26% 

 
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is volop in beweging. Belangrijke onderdelen van de 
Wmo zijn het versterken van de eigen kracht, participatie, inzet van het informele netwerk 
bijvoorbeeld hulp vragen aan familie, kinderen, buren, iemand uit de wijk/directe omgeving en 
indien gewenst het vergroten van het netwerk.  
 
In het kader daarvan is er aan de 75-jarigen gevraagd of zij vrijwilligerswerk zouden willen doen.    
23% Geeft aan dat zij vrijwilligerswerk doen, 51%  geeft aan geen vrijwilligers werk te doen, 21% 
heeft vrijwilligerswerk gedaan maar is gestopt. 5% Zou vrijwilligerswerk willen doen maar doet dit in 
de praktijk niet. 
 
Ook is gevraagd of zij hulp durven te vragen als zij deze nodig hebben. 41% geeft aan zonder moeite 
hulp aan te durven vragen, 16% heeft hier grote moeite mee en 7% geeft aan geen hulp te durven 
vragen. 
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27% Ervaart belemmeringen om deel te nemen aan activiteiten buitenshuis. Ze voelen zich vooral 
belemmerd door hun slechte gezondheid (77%), de activiteiten zijn te duur (10%), geen tijd vanwege 
zorg voor huisgenoot (8%) en/of ze vinden het moeilijk om alleen te gaan (15%).  
 
Het inzetten van het informele netwerk wordt steeds belangrijker. Aan de 75-jarigen is gevraagd van 
wie zijn financiële, emotionele en praktische hulp kunnen krijgen indien zij dat nodig hebben.   
 

 
 
Diensten en voorzieningen 
Tijdens het huisbezoek is gevraagd van welke diensten en voorzieningen men op dit moment gebruik 
maakt en waar ze nu nog geen gebruik van maken, maar dat wel zouden willen.  
 
In de onderstaande grafiek is te zien dat 75-jarigen al regelmatig gebruik maken van open eettafels, 
hulp bij administratie en sociale culturele activiteiten. Er wordt minder gebruik gemaakt van 
servicediensten en vervoersvoorzieningen hoewel men hier wel graag gebruik van zou willen maken. 
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79% Heeft aangegeven geen informatie te willen ontvangen over één van deze voorzieningen en 21% 
heeft aangegeven wel informatie over één van deze voorzieningen te willen ontvangen. 
 
In de onderstaande grafiek is te zien over welke voorzieningen men informatie wil ontvangen. 
 

 
 
Financiën 
Aan de 75-jarigen is gevraagd of zij het afgelopen jaar moeite hebben gehad om van het inkomen van 
hun huishouden rond te komen. 5% Heeft aangegeven enige tot grote moeite te hebben om rond te 
komen. 
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Wanneer het inkomen van mensen in Nederland niet hoog genoeg is, is het mogelijk om gebruik te 
maken van de verschillende financiële regelingen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, woon- en 
vervoersvoorzieningen Wmo of bijstand/minimabeleid en de U-pas. Hieronder een overzicht van het 
gebruik van financiële regelingen. 
 

 
 
90% Heeft aangegeven geen informatie te willen ontvangen over één van deze voorzieningen en 10% 
heeft aangegeven wel informatie over één van deze voorzieningen te willen ontvangen. 
 
In de onderstaande grafiek is te zien over welke voorzieningen men informatie wil ontvangen.  
Voor het eerst in 2017 is, in samenwerking met de gemeente Stichtse Vecht, informatie verstrekt 
over de ziektekostenverzekering via de gemeente.  
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Evaluatie 
Het huisbezoek is op twee manieren geëvalueerd. Aan de ondervraagden zelf en aan de vrijwilliger 
van het informatief huisbezoek is gevraagd of men het bezoek als zinvol heeft ervaren. Van alle 
ondervraagden vond 95% het gesprek met de vrijwilliger informatief huisbezoek zinvol. 6% Heeft 
aangegeven behoefte te hebben aan extra ondersteuning en zou graag een afspraak met de adviseur 
welzijn willen maken.  
 
De vrijwilligers gaven aan dat ze bij ruim negen (96%) van de tien van de bezoeken een prettig 
gesprek hebben gehad en bij 3% verliep het gesprek moeizaam. Over het algemeen was de houding 
van de 75-jarigen open (96%). 
 
Gemiddeld heeft de vrijwilliger aan elk huisbezoek 80 minuten besteed. Deze tijd varieerde van       
30 minuten tot 150 minuten. 33% Van de gesprekken vond alleen met de oudere plaats. Bij de 
andere gesprekken was de partner ook aanwezig (60%) en bij enkele gesprekken was iemand anders 
(dochter, zoon, kennis) aanwezig (9%). 
Bij 71% was het huisbezoek zinvol en bij 7% heel hard nodig. Bij 17% was het huisbezoek overbodig 
en bij 4% was het alleen maar gezellig. 
 
Tijdens de evaluatie van de vrijwilligers wordt ook gevraagd over welke onderwerpen zij advies 
hebben gegeven, informatiefolders hebben uitgedeeld of bemiddeld hebben.  
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Trends 2017 ten opzichte van 2016 
 
Onderwerp 2016 2017 

Interview man 47% 50% 

Interview vrouw 53% 50% 

Woont samen of is gehuwd 58% 67% 

Woont alleen 42% 33% 

Gezondheid goed tot zeer goed 68% 57% 

Gezondheid matig tot zeer slecht 33% 41% 

1 of meer keer gevallen 35% 31% 

Lichamelijk letsel opgelopen door val 37% 43% 

Men vindt zichzelf vergeetachtig 27% 32% 

Maakt zich een beetje tot veel zorgen over vergeetachtigheid 48% 40% 

Slaapt soms tot vaak niet goed 39% 40% 

Gebruikt medicijnen om in slaap te komen 16% 14% 

Woont in eengezinswoning 62% 57% 

Woont in een flat, appartement 21% 18% 

Aanpassingen noodzakelijk in woning voor zelfredzaamheid 18% 16% 

Wil binnen 2 jaar verhuizen 11% 10% 

Staat ingeschreven voor een andere woning 42% 45% 

Voelt zich ’s avonds onveilig 8% 12% 

Gaat ’s avonds de deur niet meer uit 24% 29% 

Ervaart regelmatig vervoersproblemen 14% 13% 

Kent de Regiotaxi 81% 86% 

Gebruikt de Regiotaxi 12% 17% 

Tevreden over de dienstverlening van de Regiotaxi 63% 86% 

Kent Valys 48% 60% 

Heeft wekelijks hulp bij het huishouden van de thuiszorg 11% 6% 

Heeft een particuliere hulp bij het huishouden 29% 27% 

Heeft wekelijks hulp bij persoonlijke verzorging 7% 3% 

Heeft behoefte aan hulp bij het huishouden 13% 14% 

Wenst een afspraak met de adviseur welzijn 11% 6% 

Inzet partner bij zwaar huishoudelijk werk 34% 43% 

Inzet particuliere hulp bij zwaar huishoudelijk werk 21% 19% 

Inzet thuiszorg bij zwaar huishoudelijk werk 9% 5% 

Ontvangt mantelzorg 15% 23% 

Ontvangt mantelzorg van partner 74% 67% 

Ontvangt mantelzorg van kind(eren) 37% 40% 

Geeft mantelzorg 16% 22% 

Mantelzorger voelt zich niet of nauwelijks belast 68% 65% 

Mantelzorger voelt zich enigszins tot tamelijk zwaar belast 32% 31% 

Mantelzorger voelt zich zeer zwaar belast tot overbelast 0% 4% 

Voelt zich niet eenzaam 70% 72% 

Voelt zich matig eenzaam 28% 24% 

Voelt zich ernstig tot zeer ernstig eenzaam                                                                                          2% 4% 

Gaat nooit tot een paar keer per jaar op bezoek 15% 12% 

Ontvangt vrijwel nooit tot een paar keer per jaar bezoek 11% 7% 

Maakt dagelijks/wekelijks gebruik van internet 69% 71% 

Doet vrijwilligerswerk 26% 23%                                                                                                                                                                                                       

Doet geen vrijwilligerswerk 53% 51% 

Durft zonder moeite hulp te vragen 41% 41% 

Heeft er grote moeite mee om hulp te vragen 21% 16% 

Durft geen hulp te vragen 7% 7% 

Ervaart belemmeringen om deel te nemen aan activiteiten 25% 27% 



Jaarverslag informatief huisbezoek Stichtse Vecht 2017 15 

 

Vinden het moeilijk om alleen naar activiteiten te gaan 18% 15% 

Krijgen geen financiële steun van (klein)kinderen 34% 30% 

Krijgen geen financiële steun van familieleden/buren/kennissen/vrienden 62% 61% 

Heeft enige tot grote moeite om financieel rond te komen 5% 5% 

Vond het gesprek met de vrijwilliger zinvol 91% 95% 

Was alleen aanwezig bij het gesprek 48% 33% 

Partner aanwezig bij het gesprek 46% 60% 

 

Conclusies 2017 ten opzichte van 20162 
 
Wat lukt ouderen goed? 

 Er zijn minder aanpassingen in de huidige woning noodzakelijk 

 Men kan en wil langer zelfstandig blijven wonen en minder snel verhuizen 

 Gebruik maken van de Regiotaxi en Valys 

 Ervaart minder vervoersproblemen 

 Maakt vaker gebruik van internet 

 Men heeft er minder moeite mee om hulp te vragen als dat nodig is 

 Geven van mantelzorg 

 Men vindt het minder moeilijk om alleen naar activiteiten te gaan 
 
Wat lukt ouderen matig/slecht? 

 Denken aan/onthouden, men vindt zich meer vergeetachtig, maar maakt zich hierover minder 
zorgen 

 Medicijnen gebruiken om in slaap te komen als men minder goed slaapt 

 ’s Avonds de deur niet meer uitgaan omdat men zich onveilig voelt 

 Professionele hulp inschakelen voor hulp bij het huishouden, de partner wordt meer ingezet voor 
zwaar huishoudelijk werk 

 Ontvangen mantelzorg van partner, men ontvangt meer mantelzorg van kind(eren) 

 Aangeven van grenzen rondom het geven van mantelzorg, men voelt zich als mantelzorger meer 
zeer zwaar tot overbelast 

 Deelnemen aan activiteiten 
 
Opvallende trends ten opzichte van 2016 

 Er zijn meer mannen en minder vrouwen geïnterviewd 

 Meer mensen wonen samen/zijn gehuwd 

 Minder mensen wonen alleen 

 Er zijn minder mensen met een goed tot zeer goede gezondheid 

 Er zijn minder mensen gevallen maar men heeft door die val wel meer lichamelijk letsel 
opgelopen 

 Meer mensen vinden zichzelf vergeetachtig maar maken zich daar minder zorgen over 

 Minder mensen willen binnen 2 jaar verhuizen maar meer mensen staan wel ingeschreven voor 
een andere woning 

 Meer mensen voelen zich onveilig en gaan om die reden ’s avonds de deur niet meer uit 

 Minder mensen ervaren vervoersproblemen 
 
 
 

                                                           
2
 De conclusies kunnen een vertekend beeld geven i.v.m. “vermenging” van 75-jarigen, 78-jarigen en nieuwe inwoners van 75 jaar en ouder, 

zie hiervoor ook de informatie in de inleiding (toelichting met een *) 
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 Meer mensen maken gebruik van de Regiotaxi en zijn tevreden over de dienstverlening 

 Minder mensen maken gebruik van hulp bij het huishouden van de thuiszorg 

 Meer mensen hebben behoefte aan hulp bij het huishouden 

 De partner wordt meer ingezet bij zwaar huishoudelijk werk 
 
 

 Meer mensen ontvangen mantelzorg van hun kind(eren) en minder van hun partner 

 Meer mensen geven mantelzorg 

 Meer mantelzorgers voelen zich zeer zwaar belast tot overbelast 

 Meer mensen voelen zich eenzaam 

 Minder mensen vinden het moeilijk om hulp te vragen  

 Meer mensen ervaren belemmeringen om deel te nemen aan activiteiten, terwijl minder mensen 
het moeilijk vinden om alleen naar die activiteiten toe te gaan 

 Meer mensen vonden het gesprek met de vrijwilliger zinvol 

 Bij het gesprek was de partner meer aanwezig 
 
Waar kan Welzijn Stichtse Vecht op investeren? 

 Steunpunt mantelzorg (dit gebeurt, denk aan de pilot “mantelzorgavonden voor de werkende 
mantelzorger”) 

 Servicediensten 

 Inzetten van de adviseur welzijn bij het aanvragen van voorzieningen en diensten 

 Opbouwwerkers 
 Samenwerking (doorverwijzing) met adviseurs welzijn, coördinator Steunpunt Mantelzorg 

en consulent voorlichting, informatie en advies 
 activeren van mensen om deel te nemen aan activiteiten 
 

Aandachtspunten gemeente 

 (Overbelaste) mantelzorgers 

 Dementie (meer mensen vinden zichzelf vergeetachtig) 

 Hulp bij de huishouding 

 Hulp bij persoonlijke verzorging 

 Samenwerking sociaal wijkteam 
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