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SENIORENBLIK 
Seniorendialoog Maastricht, 16 april 2016

De gemeente Maastricht streeft ernaar dat alle Maas-
trichtenaren meedoen. De praktijk wijst uit dat er op 
sommige vlakken obstakels zijn. Een voorbeeld hiervan is 
de participatie van senioren in Maastricht.  

In plaats van het opzetten van beleidstukken werkt de 
gemeente Maastricht tegenwoordig met toekomstagenda’s, 
waarbij het beleid samen met de burger wordt ontwikkeld. 
Deze nieuwe focus op dialoog heeft al tot vele positieve 
resultaten in de praktijk geleid. Vanuit deze gedachte is de 
seniorendialoog van 16 april 2016 opgezet.  

Vanuit 12 organisaties actief voor senioren komen 27 
betrokkenen bijeen in Athos om na te denken over hoe we 
de positie van senioren in Maastricht samen kunnen 
versterken. Wethouder André Willems opent de ochtend en 
onderstreept het belang van dialoog op dit gebied. Tijdens 
de ochtend kijken we naar wat we nu al doen en wat we 
samen kunnen gaan doen op he t geb ied van 
seniorenparticipatie in Maastricht. 

SPEERPUNTEN TOEKOMSTAGENDA  
1. Individuele eigen kracht van senioren  

2. Senioren doen mee  

3. Senioren blijven zo lang mogelijk de regie voeren over hun eigen woon- en 

leefsituatie   

4. Senioren blijven gezond en vitaal  

5. Senioren zijn goed geïnformeerd 

6. Senioren voelen zich veilig – thuis en in de stad - 

7. Burgerinitiatieven voor/door senioren 

8. Senioren bepalen hoe een seniorvriendelijk Maastricht eruit gaat zien.  

Centrale vraag: Hoe 
kunnen we de positie 
van senioren in Maas-

tricht versterken? 

DOEL VAN DE OCHTEND 
• We kennen de toekomstagenda.  

• We hebben een beeld van wat we al 

doen.   

• We bedenken ideeën hoe we nog meer 

kunnen bijdragen.  

• We verkennen het thema positieve 

gezondheid.
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POSITIEVE  
GEZONDHEID 
Bert Hesdahl van de 
GGD- ZL vertelt over het 
concept positieve ge-
zondheid. Bij positieve ge-
zondheid gaat het er niet 
om dat mensen geen ziek-
ten hebben, maar dat zij, 
ondanks eventuele ziek-
ten, het vermogen hebben 
om goed te blijven func-
tioneren. Deze verschui-
ving van het begrip 
gezondheid is vernieuw-
end in de gezondheids-
wereld waar gezondheid 
vaak werd gemeten in 
termen van ziekten, niet 
roken en veel sporten. 
Positieve gezondheid 
neemt een brede blik en 
kijkt naar gezondheid in 
zes dimensies: lichaams-
functies, mentaal wel-
bevinden, zingeving, kwa-
liteit van leven, meedoen 
en dagelijks functioneren. 
Het idee is dat je jezelf in 
een spinnenweb op deze 
dimensies kan scoren en 
er zo kan achter komen 
waar de meeste winst voor 
jou te halen valt. Probeer 
hetzelf hier naast! Vul je 
scores in en teken je eigen 
spinnenweb.  

Wat betekent dit voor ons, 
dienstverleners en 
gemeente? Dat we niet op 
de klassieke manier naar 
(medische) gezondheid 
kijken, maar met een 
brede blik.

“Het idee was altijd: ‘Als ik me goed voel, doe ik dingen’. Misschien is 

het wel andersom. ‘Als ik dingen doe, dan voel ik me beter’.”

WAT DOEN WE AL?  
Op het gebied van seniorenparticipatie is er al veel 
gaande in Maastricht. Hieronder een overzicht van op 
welke speerpunten de aanwezige organisaties actief 
zijn. Een volledig overzicht van de acties die door de 
organisaties ondernomen worden is verkrijgbaar.  

1. Individuele eigen kracht  
Thuiszorg Groot Limburg, Stichting Senior Centraal, 
Mosae Zorggroep, Vorkje Prikken, Radar, Advies-
commissie Seniorenbeleid Maastricht, Buurtplatform St 
Pieter Jekerdal.  

2. Senioren doen mee   
Radar, Buurtplatform Heer, Mosae Zorggroep, Tout 
Maastricht, Service van Envida, Envida, ’t Gilde 
Maastricht, Radar, Vorkje Prikken.  

3. Eigen regie  
Thuiszorg Groot Limburg, Stichting Senior Centraal, 
GGZ Zuid Limburg, Buurtplatform Heer, Service van 
Envida, Envida, In den Rooden Leeuw, Radar.  

4. Gezond en vitaal  
Adviescommissie Seniorenbeleid, Radar, GGD Zuid 
Limburg, Envida, Service van Envida, Stichting Senior 
Centraal, t Gilde Maastricht.  

5. Goed geïnformeerd  
Envida, Mosae Zorggroep, Thuiszorg Groot Limburg, 
GGD Zuid Limburg, Stichting Senior Centraal, ’t Gilde 
Maastricht, Radar, Tout Maastricht.  

6. Veilig  
Adviescommissie Seniorenbeleid Maastricht, Envida, In 
den Rooden Leeuw, Thuiszorg Groot Limburg, Mosae 
Zorggroep, Radar.  

7. Burger initiatieven  
Radar, ’t Gilde Maastricht, Tout Maastricht, 
Adviescommissie Seniorenbeleid Maastricht, Envida, 
Vorkje Prikken, Buurtplatform St Pieter Jekerdal, Radar.  

8. Seniorvriendelijk door senioren  
Vorkje Prikken, In den Rooden Leeuw, GGD Zuid 
Limburg, Adviescommissie Seniorenbeleid Maastricht, 
Stichting Senior Centraal.  

6 PIJLERS VAN  
POSITIEVE GEZONDHEID
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Speerpunt 1 & 3  
Ambachtelijke leerschool door 
senioren  
Een ontmoetingsplek waar 
senioren met elkaar en verschil-
lende doelgroepen in verbind-
ing kunnen komen. Athos is 
hiervan een goed voorbeeld en 
deelt ervaringen kennis met 
andere organisaties. ’T Gilde 
kan helpen met contact leggen.  

Ontmoetingsplek senioren per 
buurt 
In kaart brengen welke alge-
mene voorzieningen er al zijn 
en welke nog niet voldoende 
bekend zijn. Dit leidt tot struc-
turele samenwerking tussen 
organisaties. Ontmoeten is 
gezellig en het combineren van 
verschillende groepen is ook 
functioneel.  

Ouderen dragen bij  
Vanuit knowhow en ervaring 
kunnen ouderen een versnelde 
bijdrage leveren aan maat-
schappelijke ontwikkelingen. 
Zij kunnen hun kennis delen 
met basisscholen. Er moeten 
plekken zijn waar zij deze 
ervaringen kunnen delen.  

Senioren richten hun eigen leven 
in  
Senioren zijn actief in de buurt, 
waar kunnen ze dit doen? Jong 
en oud wonen en leven samen.	
Er zijn kennisoverdrachten en 
activiteiten tussen ouderen en 
jongeren. 
 	
Voorleesactiviteit   
Verbinden van jong en oud, 
Nederlands en anderstalig. Hoe 
bereik je allochtone ouderen? 
Via school, buurtcentra, vere-
nigingen of activiteiten met 
allochtone jongeren. Ook met 
voorlezen in dialect.  

Leermeester gezelprincipe 
Ouderen koken op school, 
vertellen over hun leven, help-
en bij het bereiden van het ’10 
uurtje helpt je de dag door’  
(lunchpakket voor kinderen die 
zonder ontbijt naar school 
gaan) en vertellen stoeptegel 
verhalen (over de geschiedenis 
van de buurt).  

Gerichte kennisdeling  
Ervaren senioren dragen kennis 
over aan mensen die hierom 
vragen.   

Speerpunt 2  
Zorgpunt  
Er is een punt in de wijk waar 
een ieder die zich zorgen 
maakt over buurtgenoot kan 
neerleggen. Dit is een winkel 
waar iemand zit die de 
sociale kaart kent.  

Verbind formele en informele 
zorg  
Met de wijkverpleegkundige 
gaat een vrijwilliger mee die 
de formele en informele zorg 
verbindt in de buurt. A la 
home-start (een traject voor 
jonge gezinnen om hun 
nieuwe huis op te starten).  

Begeleiden van vrijwilligers als 
sociaal werkers  
Begeleiden en coachen van 
“deskundige” vrijwilligers 
door middel van een cursus. 
De Akademie voor Informele 
Zorg hiervoor inrichten.

Speerpunt 4 & 8  
Uitzendbureau gepensioneerden  
We willen mensen stimuleren 
om iemand anders te helpen in 
plaats van voorzieningen 
blijven aanbieden. Bijvoobeeld 
in de vorm van een uitzend-
bureau in de buurt van 
gepensioneerde deskundigen. 

Gelijkwaardige samenwerking  
Senioren/professionals 
gemeente Maastricht gaan 
samenwerken, daarmee 
worden zij als gelijkwaardig 
gezien. Regels staan niet in de 
weg (daar zorgt gemeente voor) 
en vrijwilligers worden opge-
voerd op de begroting als 
maatschappelijk kapitaal / 
vermogen.  

Hulpmiddelen betaalbaar  
Samen klasgroepen organiseren 
waar hulpmiddelen en woon-
aanpassingen betaalbaar 
gemaakt worden of eventueel 
via tweeedehands. Senioren 
zijn betrokken bij de organi-
satie van zorg en 
voorzieningen.  

Talenten en wensen beurs 
Talenten worden aangeboden 
door buurtbewoners en wensen 
worden duidelijk gemaakt.  

Clubjes  
Ontwikkelen van kleine lokale 
‘clubjes’ die samen een 
activiteit ondernemen, zoals 
wandelen of boodschappen 
doen. Deze clubjes worden 
geholpen door de gemeente.

Speerpunt 5  
Een informatieplatform  
Informatie in zowel een 
digitaal als gedrukt 
exemplaar, wat frequent 
verschijnt, een chatfunctie 
heeft en waar ouderen zelf 
dingen kunnen plaatsen 
(zowel halen als brengen).  

Senior/junior activiteiten 
Activiteiten om van elkaar te 
leren zoals: reparatie / klussen 
dienst, maatjesproject / app 
maken. Via moderne 
communicatiemiddelen en 
met betrokkenheid van 
studenten.  

Cross-mediale communicatie 
Informatie verstrekken via 
verschillende kanalen, 
laagdrempelig en toeganke-
lijk, met chatmogelijkheid en 
waar de mogelijkheid is de 
behoefte te peilen en dat door 
senioren te laten bepalen.  

Senioren per wijk informeren 
Wijksteunpunt inrichten met 
een informatiebord waar 
wijkbewoners activiteiten 
kunnen melden, dit in winkels 
plaatsen en op zoek gaan 
naar waar ouderen komen. 
Niet alleen informeren, ook 
bevragen.  

Sociale kaart maken  
Per wijk een sociale kaart 
maken per leeftijdscategorie 
vanaf 55+ jaar, zowel digitaal 
als papier, door de doelgroep 
zelf, actueel en toespitsen op 
wijkbehoeften. 

Speerpunt 6  
Ouderen voor Ouderen  
• Je netwerk vergroten en 

ouderenmishandeling tegen 
gaan. Vergeet mishandeling 
in instelling niet. Financiële 
uitbuiting groter dan je 
denkt, waar kun je dan 
terecht? 

• Veilige ontmoetingsplek 
Ontmoetingsplek moet niet 
ingevuld worden maar doe 
waar behoefte aan is.  

• Doorbreken van 
afhankelijkheid  

• Geef goede voorbeelden 
aan elkaar door  

• Niet doorverwijzen! Kom 
daar waar oudere is.  
Vertrouwen hebben ze in 
andere ouderen!  

• Bij mensen met GGZ 
problemen is informatie 
wezenlijk! Waarom reageert 
iemand zo?

Speerpunt 7 
De rent-a-granny adoptie oma/
opa  
Jonge gezinnen zonder opa’s 
en oma’s in de buurt kunnen 
op deze manier aan een oma 
of opa komen. Via de school, 
de kerk of wijkverpleeg-
kundige.  

Weg-geef keuken  
Extra koken voor mensen in de 
wijk, in verbinding met profes-
sionals. Hier leren mensen 
koken, op authentieke wijze 
(slow food). 

VOORRAADIDEEËN 
De aanwezigen gaan aan de slag met het bedenken van 
ideeën om de positie van senioren te versterken door 
middel van de ‘brein schrijven’ methode. Zes ideeën zijn 
verder uitgewerkt, deze lange lijst kan als voorraadvat voor 
de toekomst dienen. Doordat er in afzonderlijke groepen is 
gewerkt kan het zijn dat ideeën dubbel voorkomen.
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EN NU?  
Wethouder Willems belicht een uitdaging die ons nu 

te wachten staat: hoe passen we dit toe in de praktijk? 

We willen de vibe die we hier voelen vasthouden. 

Om die reden kondigen we hierbij de vervolg-

bijeenkomst vast aan: op 9 juni van 16:00 tot 20:00. 

Zien we u dan? 

AFSLUITRONDJE 
Een reflectie van een woord op de dag:  
Uitermate plezierig, vitaal, positief, nieuwe verbindingen, 
prima, goede verbindingen, innoverend, inspirerend, men-
taal welbevinden, verbindend, bevlogenheid, enthousias-
me, inspirerend, spinnenweb, verder praten, energie-
gevend, duidelijk, een begin, nieuwe start, verrijkend, hard 
gewerkt 

Zorg Salon 
Wij willen een laagdrempelig punt opzetten waar je een 
zorgsignaal kunt neerleggen over een buurtbewoner. De 
winkel is een informatiepunt met lezingen en workshops 
waar je informatie kunt halen. We werken via de white 
label werkwijze. Zo maken we de wijkverpleegkundige in 
de wijk zichtbaar en kunnen we eerder actie ondernemen 
om erger te voorkomen. Om dit te bereiken stellen wij 
een sociaal wijkteam op wat bestaat uit de buurtplat-
forms, wijkverpleegkundige, Zonnebloem, onder-nemers 
en huisarts  

Planeigenaren: Richard Lustermans, Jacqueline Lemmens, 
Annemarie van Wijmen 

Matchmaker – Coördinatie functie  
We zetten een kennisbank op waar we de vraag 
verzamelen en talenten erbij zoeken. Dit naar voorbeeld 
van een dorp in Drenthe die via een huis aan huis folder 
doet. Dit levert senioren verbinding, zingeving en 
sociaal cement op. Wij benaderen mensen persoonlijk 
vanuit ons eigen netwerk. In overleg met de gemeente 
willen wij een kundige functionaris instellen.  

Eigenaren: Math Courbois, Wendy Souren, Anita 
Vermeer, Emilie Aussems, Niek Jaspers, Geert Verbeet

Senior App  
We willen een app op-
zetten waar senioren kun-
nen vinden welke infor-
matie waar te vinden is. 
We gaan eerst uitzoeken 
wat er al is en de samen-
werking opzoeken met 
bestaande platforms, zoals 
Cubigo. Wij gaan senior-
en benaderen via scholier-
en in het kader van maat-
schappelijke stages.  

Planeigenaren: Jos Dols, 
Peter Mingels & 
Wethouder Andé Willems

Ontmoetingsplekken  
Wij willen multi-generationele, multifunctionele en inter-
culture plekken inrichten waar verschillende groepen met 
elkaar in contact kunnen komen. Via deze plekken kun-
nen we isolement voorkomen en advies dichterbij ver-
strekken. We willen aansluiten bij bestaande goede ini-
tiatieven en deze verdiepen en versterken. Om dit te 
bereiken moeten wij buiten de kaders durven en mogen 
denken.  

Planeigenaren: Bert Hesdahl, Frans Leerders, Sonja Berkes, 
Wim Hoevenagels, Geerte Courtens 

Rent-a-granny 
Via Rent-a-granny kunnen individuen of gezinnen die 
geen opa’s of oma’s (dichtbij) hebben in contact komen 
met een opa of oma. Voor opa’s en oma’s en gezinnen 
wordt een profiel aangemaakt waardoor ze net als bij 
een datingsite aan elkaar gekoppeld kunnen worden. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen passieve en 
actieve ouderen. We willen het project met een klein 
groepje initiëren en het vervolgens uitbouwen. Dit 
project zal zorgen voor meer zingeving, liefde en 
maatschappelijke betrokkenheid voor beide partijen.  

Planeigenaren: Miranda Kools, Jeske Lammers, Karin 
Martens 

Onafhankelijke ouder  
Hoe maak je ouderen 
onafhankelijk? Als ze op 
een veilige manier fijn 
oud kunnen worden. Wij 
willen dit doen door dit 
punt zichtbaar te maken 
en informeel te verbinden 
met formeel. Wij gaan 
voor kwaliteit en willen 
ontschot werken. We 
zetten de professional in 
waar nodig.  

Planeigenaren:  Anita Bas-
tiaans, Evelien Meijerink

Colofon 
Facilitatie, concept & 

vormgeving: 
perspectivity.org  

© Gemeente Maastricht

Klopt er iets niet?  
Staat er ergens in het verslag 
iets niet zoals je het bedoeld 
had? Laat het ons weten! Mail 
naar Karin Martens.  

Meer informatie?  
Neem contact op met Karin 
Martens via 
karin.martens@maastricht.nl

AANWEZIGEN  
Wethouder André Willems, Anita Bastiaans (Radar), Anita 
Vermeer (GGD Zuid Limburg), Anne van Marwijk 
(Perspectivity), Annemarie van Wijmen (Buurtplatform St 
Pieter, Villapark, Jekerdal), Bert Hesdahl (GGD Zuid 
Limburg), Edith Smeets (Thuiszorg Groot Limburg), Elien 
Rogaar (Perspectivity), Emilie Aussems (Stichting ‘t Gilde), 
Evelien Meijerink (Gemeente Maastricht), Frans Leenders, 
Jacqueline Lemmens (Envida), Geert Verbeet (Stichting ‘t 
Gilde), Geerte Courtens (Tout Maastricht), Gertie de Veen 
(Steunpunt Mantelzorg), Jeske Lammers (Gemeente 
Maastricht), Jos Dols (Stichting Senior Centraal), Karin 
Martens (Gemeente Maastricht), Marion Klerckx  
(Stichting Senior Centraal), Math Courbois (Unie van 
Vrijwilligers), Miranda Kools (Envida), Niek Jaspers 
(Adviescommissie senioren Maastricht), Peter Mingels 
(Mosae Zorggroep), Rob Hupkens (Stichting Senior 
Centraal), Richard Lustermans, Serve Habets (Buurt-
platform Heer), Sonja Berkes (Stichting Vorkje Prikken), 
Wendy Souren (Envida) en Wim Hoevenagels 
(Adviescommissie senioren Maastricht). 

ACTIELIJST 
Zes uitgewerkte ideeën 
voor de toekomst 
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