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Inleiding 
 
Eind 2019 brachten wij een vragenlijst uit over langer thuis wonen. De maatschappelijke verwachting en het 

overheidsbeleid om ouderen en mensen met een fysieke, psychische, verstandelijke of psychiatrische 

beperking langer thuis te laten wonen, stonden daarin centraal. 

 

Voor Patrimonium is het van belang dat we weten wat onze bewoners belangrijk vinden om langer thuis 

te kunnen wonen. De gemeente, Patrimonium en de Bewonersraad maken jaarlijks prestatieafspraken. 

Dan leggen we vast wat we met elkaar binnen dat jaar willen realiseren. Hierbij komt het onderwerp 

langer thuis wonen ook aan bod. Verder is het handig om zaken die we eenvoudig kunnen inpassen bij 

grootonderhoud of nieuwbouw mee te nemen in de planning. 

 

Met deze vragenlijst wilden we graag van u weten wat het langer thuis wonen in de praktijk voor u 

betekent, of wat dit voor een familielid, vriend(in) of buur betekent.  

 

Onderzoeksopzet 

We kozen voor een mix van vragen: deels open en deels gesloten (meerkeuze)vragen. In afwijking tot andere 

vragenlijsten hebben we deze keer alle huurders met een e-mailadres uitgenodigd deel te nemen. 

 

Resultaat 

De Bewonersadviesgroep heeft 109 adviseurs. Wij hebben alle huurders met een e-mailadres (1.850 huurders) 

uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. We  hebben 175 formulieren teruggekregen. Dit is bijna 10%. Wij 

vinden dit een redelijke respons. Bewoners die zich nu prima kunnen redden in hun woning zijn niet zo snel 

geneigd om in de (verre) toekomst te kijken en hierover vragen te beantwoorden. Dit geven zij ook vaak aan.  

Wat we hebben gemerkt is dat dit een lastige vragenlijst was. Dit blijkt wel uit de reacties die u op de vragenlijst 

zelf hebt gegeven. De deelnemers die nog geen zorg (nodig) hebben, zijn nog niet zo mee bezig met wat er 

allemaal kan komen kijken bij het langer thuis kunnen wonen. En degenen die al wel gebruikmaken van zorg- 

en/of welzijnsvoorzieningen of die nodig hebben, geven vaak antwoorden die met de privésituatie te maken 

hebben en daar kunnen we via deze vragenlijst niet op ingaan. Staat er bijvoorbeeld een reparatieverzoek bij 

de antwoorden, dan kunnen we er niets mee doen. Ook aanvragen voor een 2e toilet of een traplift kunnen we 

niet via deze vragenlijst in behandeling nemen. Daar zijn andere mogelijkheden voor. 

 

Goede indruk 

We hebben wel een goede indruk gekregen van waar u, of iemand die u kent, tegenaan loopt op het moment 

dat er zorg nodig is. En ook aan welke voorzieningen u denkt als u eventueel in de toekomst hulp, verzorging 

of hulpmiddelen nodig heeft. Concrete resultaten laten zien, is dus niet mogelijk al zouden we dat graag willen. 

We hebben veel tips gekregen over wat er allemaal mogelijk is in het kader van woningaanpassing. Deze 

voorzieningen zijn, met onderbouwing van een medische indicatie, aan te vragen bij de gemeente in het kader 

van de WMO (de Wet Maatschappelijke ondersteuning). Deze subsidie is er specifiek op gericht om bewoners 

langer thuis te kunnen laten wonen. Hebt u daarbij hulp nodig? Dan kunt u contact opnemen via 

telefoonnummer 14 0180 van de gemeente Barendrecht. U moet dan inspreken voor welke gemeente u belt en 
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vervolgens krijgt u een telefonist van de gemeente Barendrecht aan de lijn. Aan deze kunt u aangeven dat u de 

afdeling WMO wilt spreken. In Barendrecht zijn ook wijkteams actief. Per wijk is er een team van hulp- en 

zorgmedewerkers. Ook deze zijn via het gemeentelijk telefoonnummer te bereiken. De wijkteams kennen ook 

wijkspreekuren waar u kunt binnenlopen: 

Wijkteam 1 (postcode 2991) 

Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag van 9.00 - 10.00 uur. 

Locatie: Kruidentuin 8a. 

Wijkteam 2 (postcode 2992) 

Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag 9.00 - 10.00 uur. 

Locatie: Kruidentuin 8a. 

Wijkteam 3 (postcode 2993) 

Inloopspreekuur: elke maandag en woensdag van 9.00 - 10.00 uur. 

Locatie: Veiligheidspost, Middeldijkerplein 1. 

Wijkteam 4 (postcode 2994) 

Inloopspreekuur: elke maandag en woensdag van 9.00 - 10.00 uur. 

Locatie: Veiligheidspost, Middeldijkerplein 1. 

 

Wat doen we met het resultaat? 

Het resultaat nemen we mee in het overleg over prestatieafspraken met de gemeente Barendrecht. Deze gaan 

over zaken als gratis openbaar vervoer voor doelgroep AOW- gerechtigden en subsidie voor sociaal, 

maatschappelijke en culturele voorzieningen/activiteiten in Barendrecht. Ook het inzetten van het WMO (Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning)-budget is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het budget moet het 

langer zelfstandig blijven wonen mogelijk maken door het inzetten van huishoudelijke hulp, zorg, het creëren 

van stallings- en oplaadruimten voor scootmobielen en het beter geschikt maken van openbare ruimte, 

woningen en woongebouwen. De gemeente draagt actief bij aan het voorkomen van sociaal isolement en het 

vergroten van zelfredzaamheid door inzet van vrijwilligers te faciliteren. Denk bijvoorbeeld aan het sociaal café, 

de week van de mantelzorg, netwerkbijeenkomsten voor vrijwilligers en een driejaarlijks bezoek aan 75-

plussers door de seniorenadviseurs van KijkopWelzijn.  

 

We merken dat u vervoer (op maat) en huishoudelijke zorg belangrijk vindt. Ook is er behoefte aan meer 

levensloopbestendige woningen. Daar blijft Patrimonium aan werken. In de enquête vermeldde u 

aandachtspunten voor nieuwbouw, zoals de bediening van ramen en radiatorknoppen.  

 

Tijdens onze gesprekken met de gemeente vragen wij aandacht voor hulpmiddelen. Voor het aanpassen van 

oudere gebouwen zoeken we gezamenlijk financiering. Stichting KijkopWelzijn blijkt een belangrijke partner 

voor informatie over voorzieningen in Barendrecht. U kunt terecht bij de vraagwijzer of bij een 

ouderenadviseur. Stichting KijkopWelzijn is op werkdagen te bereiken via telefoonnummer  (0180) 691803 of 
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e-mail mwo@kijkopwelzijn.nl. Stichting Welzijn ontwikkelt samen met stichting Present een folder waarin u alle 

diensten voor ouderen in Barendrecht staan. Wilt u deze folder krijgen op het moment dat deze gereed is? Dan 

kunt u dit bij Patrimonium alvast melden. U kunt de folder ook bij stichting Welzijn aanvragen of ophalen 

(Binnenlandsebaan 30) als deze klaar is. 

 

Resultaten vragenlijst 

 

1.  Krijgt u zorg of hulp?   

     

 De meeste deelnemers (75%) krijgen zelf geen hulp. 

 

2.  Van wie krijgt u zorg of hulp?  

  

De meeste deelnemers (72%) zeggen geen hulp nodig te hebben. Als er hulp aanwezig is, is dat vaak 

van een professionele instelling als Laurens, Pameijer, Aafje, Humanitas, IJsselmonde-Oost. 

Daarnaast speelt mantelzorg een belangrijke rol. Een aantal deelnemers (3%) zegt zorg nodig te 

hebben maar dit (nog) niet te krijgen.  

 

75%

25% nee

ja

72%

10%

8%

7% 3%
niet nodig

prof. Instelling

mantelzorg

prof.instell. + mantelzorg

wel nodig, nog niet

mailto:mwo@kijkopwelzijn.nl


 
 

5 
 

3. Hebt u in het verleden een Wmo-aanvraag gedaan? 

 

Ruim de helft (56%) heeft geen Wmo-aanvraag gedaan. Bijna een kwart (24%) heeft een aanvraagd 

gedaan, maar deze is (nog) niet gehonoreerd. Op de vraag waarom hun aanvraag niet is gehonoreerd, 

gaven 6 respondenten een reactie: “Ik wacht nog op respons’; “Dat is Barendrecht, veel betalen, niets 

krijgen’; “Aanvraag voldeed niet aan de voorwaarden”; “Kan blijkbaar nog redelijk lopen, dus afgekeurd 

voor vervoer op maat, ondanks kunstknie, diabetes en hoge bloeddruk”; “???”; “Is recent, moet nog 

langskomen”. 

   

4.  Bent u voldoende op de hoogte van de mogelijkheden voor zorg en hulp?   

  

  

Een groep van 39% is voldoende op de hoogte van de mogelijkheden om zorg of hulp te krijgen. 21% 

geeft aan niet voldoende op de hoogte te zijn van de mogelijkheden. Bijna de helft (40%) weet niet of 

ze voldoende op de hoogte zijn.  

 

5.  Hoe belangrijk is het voor u op dit moment om in uw huidige woning te kunnen blijven wonen 

als u door ouderdom of ziekte meer zorg nodig hebt?   

 

56%24%

20%
geen aanvrage

aanvrage

toewijzing
voorziening

40%

39%

21% weet niet

voldoende

niet voldoende

75%

13%

12%

belangrijk

niet belangrijk

geen mening
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Driekwart van de deelnemers (75%) vindt het belangrijk om in de eigen woning te kunnen blijven 

wonen als ze door ouderdom of ziekte mee zorg nodig hebben. 

 

6.  Van welke zorgdiensten hebt u het afgelopen jaar gebruik gemaakt?  

(meerdere keuzes waren mogelijk)   

 

 

 

 

Als het gaat om andere dan de in de lijst genoemde zorgproducten, dan wordt genoemd: 

 

De meeste deelnemers (58%) hebben hier niets ingevuld of krijgen geen hulp. Anderen melden naast  

de genoemde zorgproducten andere zorg zoals: dagbesteding, huisarts/oogspecialist/cardioloog, 

IJsselmonde-Oost, traplift, rollator, ergo- en fysio therapie en ambulante zorg. 

  

55%

17%

15%

8%

5% andere dan genoemde hulp

thuiszorg, verzorging of verpleging aan
huis

gebruik van hulpmiddelen

gebruik van de prikdienst

gebruik van deelnemersalarmering

58%
30%

2%
2%

2% 1% 1%
4%

niet ingevuld

geen idee, niks

huishoudelijke hulp

Aafje

vervoer op maat

KijkopWelzijn

Maatje, mantelzorg

Diversen
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7.  Van welke welzijnsdiensten hebt u het afgelopen jaar gebruik gemaakt?   

   

 

De meeste deelnemers zeggen gebruik te maken van andere diensten. Ongeveer 50 van de 57% 

meldt hierbij dat ze nog geen diensten nodig hebben. Daarnaast heeft 12% gebruik gemaakt van 

vervoersvoorzieningen en nog eens 8% van WMO service. Deelnemers noemden incidenteel ook 

tuinonderhoud (voor senioren), klussendienst (voor senioren), ouderenadvies/seniorenservice en 

gezamenlijke maaltijden als diensten waar zij gebruik van maakten. 

 

In de toelichting geven 5 deelnemers de volgende zaken aan: “Bovenraam op slaapkamer krijg ik niet 

meer dicht, kracht arm ontbreekt.”; “Gratis fitness”; “Mantelzorg’; “Pameijer” en “Tandartspraktijk”. 

 

8. Welke voorzieningen denkt u de komende vijf jaar nodig te hebben om in uw huidige woning te 

kunnen blijven wonen?   

 

 

Het merendeel van de deelnemers (65%) denkt de komende vijf jaar geen voorzieningen nodig te hebben. 

Mensen die aangeven iets nodig te hebben, denken vooral aan een traplift (14%) en het verwijderen van 

drempels (5%).  

 

57%

12%

8%

6%

5%

3%

3%

2%
2%

1%

1%

Grafiektitel
Andere voorzieningen

(aangepast) Vervoer

WMO service

Huishoudelijke hulp

sporten voor ouderen

Dagbesteding

Klussendienst/tuinonderhoud

Buddyzorg/bezoek vrijwilligers

Inloop, koffieochtend, maaltijd

Maaltijdvoorziening

Ouderenadvies

65%

14%

13%

5% 3%
geen enkele voorziening

traplift

andere voorzieningen dan genoemd

verwijderen van drempels

inrichten slaapkamer begane grond
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Welke andere voorzieningen denkt u in de toekomst nodig te hebben?  

Andere voorzieningen die de deelnemers de komende vijf jaar nodig denken te hebben en die niet genoemd 

waren in de vragenlijst, zijn: toilet boven, verhuizen naar een gelijkvloers appartement/flat, doorschuiven naar 

benedenwoning. Een enkele keer noemen deelnemers: inloopdouche, een traplift, verbeteren van de toegang 

galerij (verhoging en egaliseren) naar ingang woonhuis, verhoging bij de voor-, achter- en schuurdeur, vervoer 

op maat en wasautomaat/droger in schuur plaatsen, andere vloer in de openbare ruimte waar je binnenkomt, 

aanpassing trap, een losse intercom bij mijn bed en in de kamer. 

 

9.  Is het mogelijk om aanpassingen aan uw huidige woning uit te voeren?   

 

De meeste deelnemers (57%) weten niet of hun woning aan te passen is. Verder denkt 34% positief over 

aanpassingsmogelijkheden en bijna een tiende (9%) denkt dat het niet mogelijk is om de woning aan te 

passen. 

  

Tegen welke problemen denkt u aan te lopen?  

Van de mensen die problemen verwacht, benoemt 5% daarvan de problemen: “1e etage woning zonder lift”, 

“Als ik rolstoel gebonden word, is de toegang tot de woning niet mogelijk”; “Galerij trap naar mijn woning toe”;  

“Geen plaats voor een scootmobiel”; “Niet meer zelf te kunnen koken.”; “Ik kan me bijv. niet voorstellen dat er 

een traplift in het gemeenschappelijke trappenhuis geplaatst zou worden.”; “Kou, tocht scheuren in de wc en 

badkamer. Vlammen uit stopcontacten”. “Met rolstoel of scootmobiel is deze woning niet geschikt”; 

“Traplopen”. 

 

10.  Welke dienst(en) denkt u de komende vijf jaar nodig te hebben om in uw huidige woning te 

kunnen blijven wonen?   

57%
34%

9%

weet het niet

ja

nee
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[in legenda ontbreekt toelichting wat grijs is (13%)]  [zoeken we op] 

 

Een grote groep (38%) weet het niet of vindt het moeilijk vooruit te kijken. 18% verwacht huishoudelijke hulp 

nodig te hebben.  

 

Een aantal deelnemers noemt diensten die niet in de vragenlijst stonden, zoals: “Balkon en buitentrap 

schoonhouden; “Hoger toilet en steunen aan de wand in het toilet”; “Mantelzorg”; “Schilderen / behangen”; ” 

“WC boven”. 

 

11.  Bent u tevreden over de voorzieningen in Barendrecht?   

 

 

Het merendeel van de deelnemers (78%) is tevreden  over de voorzieningen in Barendrecht. In de toelichting 

bij deze vraag noemen de deelnemers de volgende zaken: 

  18x  deelnemers geven aan er geen ervaring mee te hebben of er niet over te kunnen oordelen.  

    6x deelnemers hebben slechte ervaringen: “bureaucratie”; “duurt te lang”; ‘het is een lastige 

procedure”; “onduidelijk; “verloopt niet soepel”; “Ervaring met WMO is slecht.” 

  4x Klachten OV: Er rijdt 1 bus in de wijk Nieuwland. Dus wil je richting IJsselmonde moet je altijd 

overstappen. “Het is nog altijd een raadsel waarom er een buslijn weg is gehaald!” “Ik hoop 

dat vrij reizen van de RET blijft”; “Het gratis ov moet blijven”; “Vervoer is alleen een puntje”. 

38%

18%

13%

12%

6%

6%

4%
3%

niet nodig, weet het niet, moeilijk vooruitkijken

huishoudelijke hulp

klussendienst

thuiszorg/verpleging

andere diensten

personenalarmering

maaltijdvoorziening

78%

22%

tevreden

niet tevreden
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    4x Te weinig 65+ woningen, Te weinig woonaanbod voor ouderen. Moet meer gelijkvloers 

gebouwd worden en zeker voor sociale woningen net tegen de grens aan .Geen 

poppenhuisjes; niet iedereen kan in zijn huidige woning zelfstandig blijven. 

    2x Alles bereikbaar; Volgens mij is er van alles. 

    2x De huisarts is te ver weg, en ook de winkels; te ver weg van de winkels 

    2x Voorzieningen verdwijnen. Handwerkclub valt weg bij het Trefpunt. Ook workshops, lunch 

schilderen. Geen opvang. Veel voorzieningen worden juist weg gehaald. 

    2x Voorlichting: Ja en Nee. Meer voorlichting omtrent aanbod producten! Ik beantwoord deze 

vraag met 'ja', maar ik heb geen enkel idee wat de mogelijkheden zijn. Het ontbreekt aan 

voorlichting.  

    2x Traplift niet gekregen; waarom geen traplift toen het nodig was? Gelukkig wel een andere 

woning gekregen van Patrimonium. 

    2x Opmerkingen over Patrimonium: woning en bijgebouw lift en kelder in slechte staat; de 

drempel is te hoog om wat aan te vragen bij Patrimonium 

    5x Deelnemers maken een afzonderlijke melding: “Tevreden over de zorg aan mijn aan ALS 

overleden vrouw 3 jaar geleden”; “Gemeentelijk onderhoud van groen/bestrating en afval 

mogelijkheden”; “Ik zal er niet over uitwijden maar het probleem met fietsen in de schuur is 

bekend bij Patrimonium”; “kunnen meer doen voor de oudere die zelfstandig willen blijven 

wonen”; “Voor mezelf wel, want ik ben goed terecht gekomen, maar ik werk met ouderen en 

die kunnen nergens meer terecht” 

 
13.  Welke zorgvoorzieningen mist u in Barendrecht?   

  

 Bijna driekwart (71%) mist geen zorgvoorzieningen in Barendrecht. 

 

 Welke zorgvoorziening(en) miste u in het overzicht? 

Enkele deelnemers geven hier een reactie op: 

14x Geen; Onbekend; Moeilijk te bepalen; weet niet? 

10x Deelnemers maken een afzonderlijke melding: “Aangepaste middelen zoals matras voor  

71%

10%

8%

4%

3%
2% 1% 0% 1%

geen enkele

Anders

Hulpmiddelen

Huisartsenpost

Zorgloket, -coördinator

Personenalarmering

Apotheek bezorging

fysiotherapeut

Thuiszorg/verpleging
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mensen die niet oud zijn”; “bushalte dichterbij”; “Goed luisterend oor en wil serieus genomen 

worden”; “Hulp bij passende woning indien nodig”; “In de wijk Nieuwland zit niet echt een 

huisarts in de buurt. Deze moet ik bezoeken met de auto”; “Meer bejaardenhuizen met 

verzorging”;  “N.v.t alleen bijv. aangepast vervoer naar ziekenhuis”; “Scootmobiel”; 

“Sportbegeleider aangesloten bij Parkinson Netwerk”;  “Te weinig algemene 

invalidenparkeerplaatsen en bereikbaarheid van de Middenbaan met rolstoel en/of krukken.”; 

“Weinig verpleeghuizen.” 

 

13.  Welke welzijnsvoorzieningen mist u in Barendrecht?   

 

 

Een meerderheid van de deelnemers (64%) mist geen welzijnsvoorzieningen. Bijna een tiende (8%) mist 

tuinonderhoud. Een klein groep (5%) mist een klussendienst. 

 

 Welke welzijnsvoorziening mist u in het overzicht? 

  17 Geen, geen ervaring mee, zou het niet weten, geen hulp nodig, zorg voor mezelf 

    2 ik ben niet op de hoogte van de voorzieningen; 

    7 afzonderlijke reacties van deelnemers op deze vraag: 

“Ik heb een chronische ziekte en wil kleiner en warmer gaan wonen. Daarbij loop ik vast!”; 

“Organisatie die betaald gezelschapsdames/heren uitzet om eenzame ouderen te bezoeken 

en de dag mee door te komen”; “Hoe vraag ik senioren vervoer aan?”; “de tuin word soms te 

veel vooral snoeien”;  “Luisteren naar de bewoners /mensen niet afschepen”;  “Meedoen met 

Rotterdampas tegen gereduceerd tarief ouderen”. 

 

14.  Hebt u nog opmerkingen of aanvullingen op deze vragenlijst? 

    37x Geen opmerkingen, nee, nvt   

64%8%

8%

5%

3%

3%

2%
1%

2%

2%

1% 1% 0% 0%
geen enkele

Tuinonderhoud

Anders

Klussendienst

Vervoer (aangepast vervoer)

Vrijwilligerscentrale

Ouderengymnastiek/sporten

Inloop-/koffieochtenden

Buddyzorg/vrijwilligers

Ouderenadvies

Maaltijdvoorziening aan huis

Wmo-loket,

Gezamenlijke maaltijden

Huishoudelijke hulp (met medische indicatie),
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    19x “Moeilijk in de toekomst te kijken, nu gaat het nog.”;  “Nu nog gezond, maar over 5  

jaar?”; “Hoe kunt u nu al vragen stellen voor over 5 jaar?”; “Ben 71 Jaar, hoop zolang mogelijk 

zelfstandig te blijven wonen met mijn vrouw”; “Gelukkig redden we ons nog prima, maar over 

dit soort dingen ga je helaas pas nadenken als je het nodig hebt”; ”Gaat (nog) goed: We 

kunnen ons nog goed redden”; “Ik ben 58 jaar en heb tot nu toe (gelukkig) geen aanspraak 

hoeven te doen op hulpvoorzieningen. Ik hoop niet dat ik ooit ergens gebruik van hoef te 

maken”; “Het zou fijn zijn als er voorzieningen komen voor latere zorg indien nodig”; “Zo lang 

mogelijk in mijn woning blijven wonen; ben tevreden met het huis en de omgeving.”  

    9x Over de vragenlijst: Veel dingen zijn ( op dit moment ) niet van toepassing -of onbekend 

Vooral bij vraag 8 - 11 - 12 - 13 – 14. Vraag 7 en 8 zijn voor mij niet van toepassing, had 

graag NVT als keuze gezien. Heb nu ANDERS moeten kiezen; Een goed idee om deze 

vragenlijst uit te brengen; voor ons, als gehuwd met thuiswonende kinderen, wat het niet een 

relevante vragenlijst. Toch met liefde ingevuld; Eerlijk gezegd een nogal oppervlakkig 

onderzoek met voor de hand liggende vragen; bij sommige vragen kon ik niets antwoorden 

simpelweg omdat het antwoord er niet bij stond. vraag 7 b.v ik denk of heb geen gebruik 

gemaakt van zorgdiensten er staat alleen anders. Als je dit aanklikt komt de vraag... wat dan 

maar geen mogelijkheid om geen in te toetsen; Eerlijk gezegd is deze enquête niet aan mij 

besteed, omdat ik overal "nee" of "ik weet niet" op moet antwoorden. “Ik weet niet zo goed, 

waarom ik deze lijst heb mogen invullen.”  

8x Woningtoewijzing: Gelijkvloerse woning in de (nabije) toekomst, Mr. Lohmanstraat, Botter, Ik 

zou graag gelijkvloers willen gaan wonen ivm diagnose MS; Ja Ik mis de vraag moet 

Patrimonium ouderen van 55 + een goed betaalbare alternatief aanbieden als je alleen in een 

eengezinswoning (waar een heel gezin in kan wonen) en graag naar een appartement wil; 

Meer 55-plus woningen met een betaalbare huur voor de middengroep. Mag niet verhuizen 

naar een sociale huurwoning gelet regels Woonnet Rijnmond. Moet gaan wonen in de vrije 

sector. Dus blijven we maar zitten in onze grote woning; Ja ik heb vanmorgen gebeld naar de 

Patrimonium En zou heel graag samen met mijn buurvrouw een gesprek aan willen gaan. Er 

is een terugbel afspraak gemaakt. Ik ga verhuizen: lastig om op alle vragen in te gaan omdat 

ik ga verhuizen.  

3x Gebrek aan informatie: Soms is het zo zoeken hoe je iets kan aanpakken. B.v. 

personenalarmering. Wat zijn de mogelijkheden??? Wie doet wat? Handig zou zijn als iedere 

oudere een boekje had, waarin je adressen kunt vinden, waar je voor iets terecht kan. B.V. 

Waar voor WMO, waar voor Alarmering, waar kun je terecht voor goede maaltijdvoorziening; 

Op veel vragen kan ik geen antwoord geven, want ik ben niet op de hoogte van de 

voorzieningen van de gemeente Barendrecht mbt ziekte etc. Ik ken ook niemand in mijn 

naaste omgeving die er gebruik van maakt. Ik ben 72 jaar tot nu toe in redelijke gezondheid 

maar begin ouderdomsverschijnselen te krijgen bijv. Niet lang meer kunnen lopen. 

Schoonmaken van je huis wordt moeilijker zeker als je op een trap moet staan. Een werkster 

kan ik niet betalen en ik kom nog nergens voor in aanmerking; In deze vragenlijst staan 

afkortingen enz. waar ik niets van weet dus moeilijk in te vullen. Ik zou wel een uitleg willen. 
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3x Meer luisteren naar klanten: Dat er beter naar personen wordt geluisterd en ook 

oplossingsgericht aan de slag gaan. te veel regels geven vaak geen mogelijkheden en of 

oplossingen; Worden we nog serieus genomen in Barendrecht /en als bewoners 53 jaar 

gelden geboren en getogen en woonachtig; Ik heb deze lijst ingevuld voor iemand aan de 

Vioolhof. Als je met 6 instanties te maken hebt zijn de lijnen soms heeeeel lang!  

2x Woonomgeving: Als mensen ouder worden is de trap op de galerij een groot obstakel, nat, 

grote brede trapleuning en glad, heel gevaarlijk. De vraag over gevaarlijke omstandigheden 

naar of van de woning af staat er niet bij;  Aandacht voor het verbeteren van de trottoirs in de 

omgeving van de Maashoek en het centrum van Barendrecht, verwijderen van obstakels ( 

zoals verkeersborden, afvalbakken die geplaatst zijn in het trottoir e.d.).   

2x Openbaar vervoer; op dit moment niet; alleen vervoer op maat naar ziekenhuis bijv. zou al 

erg fijn zijn ivm met reistijd van o.v. doordat alles via Zuidplein loopt en er altijd minimaal 2 

bussen nodig zijn; Dat we gratis met de bus kunnen blijven rijden heb geen auto.  

2x Tweede toilet: Zou fijn zijn als er op de slaapetage een tweede toilet geïnstalleerd zou 

worden; wij zouden graag toestemming willen hebben om een sanibroyeur te plaatsen op de 

bovenverdieping vanwege mijn gezondheid.   

1x Schoonhouden: Buitenboel schoonhouden (buitentrap en balkon voor) is voor mij en 

waarschijnlijk ook voor de buurvrouw een probleem aan het worden.   

1x Hulpweigeraars: Er zijn mensen die hulp weigeren en dus uit beeld verdwijnen.   

1x Afspraak met WMO: Heb binnen enkele weken een afspraak met WMO medewerker 

 Het antwoord op vraag 10, hoort bij de woningbouwvereniging. Vraag 11. heeft u meer 

informatie over de invulling van deze diensten?   

1x Vraag om voorziening dakraam: Het grootste probleem is mijn rechterarm,, die is praktisch 

niet te gebruiken, van daar mijn vraag voor een voorziening voor het dakraam. Bij voorbaat 

dank.    

1x Fietsen stallen in voorportaal: N.a.v. vraag 12 Vind het onbegrijpelijk dat wij de fietsen niet in 

voorportaal kelder mogen zetten. Wij beide hartpatiënt hebben moeite om de fietsen uit de 

kelderbox te krijgen. Vroeger was het geen probleem maar daar er scooters stonden werd het 

verboden. Scooters zijn er niet meer. Buren hebben geen bezwaar.   

1x Traplift gevraagd en dan net zolang zoeken om er maar onderuit te komen, dorpels naar 

buiten bv   

 
Voornaamste bevindingen uit deze antwoorden 

Veel deelnemers breken zich het hoofd nog niet over wat er nodig is om thuis te blijven wonen als ze 

lichamelijk ongemak gaan ondervinden. 

 

De woning 

Als het gaat om de woning, dan staat de traplift staat op nummer 1 als voorziening die deelnemers later 

mogelijk nodig denken te denken. Nummer 2 is het verwijderen van drempels en nummer 3 een toilet boven. 

Driekwart van de deelnemers vindt het erg belangrijk om in de huidige woning te kunnen blijven wonen. Er zijn 

geen deelnemers die denken dat aanpassingen in de woning niet uit te voeren zijn. Wel geven 97 bewoners 

aan niet te weten of aanpassingen mogelijk zijn.  
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Voorzieningen 

Van de 175 deelnemers zeggen 69 niet te weten of ze voldoende op de hoogte zijn van alle 

mogelijkheden voor hulp en zorg. 6 Deelnemers hebben hulp nodig, maar krijgen deze (nog) niet. De meeste 

deelnemers zijn tevreden over de voorzieningen in Barendrecht. Een aantal bewoners is niet tevreden. Zij 

noemen daarbij de volgende zaken:  

• Bureaucratie: voorzieningen aanvragen is lastig en het duurt lang voor je een reactie krijgt; 

onduidelijkheid, veel regels en afdelingen; slechte ervaring. 

• Openbaar Vervoer: Maar 1 bus in de wijk Nieuwland, altijd overstappen; buslijn weggehaald;  gratis 

OV;  is wel een puntje. 

• Huisvesting: Te weinig woonaanbod voor ouderen; meer gelijkvloerse woningen; niet iedereen kan 

zelfstandig wonen; geen mogelijkheid voor doorstroming. 

 

Zorg- en welzijnsdiensten  

Deelnemers noemen huishoudelijke hulp het meest als zij denken aan hulp die zij in de toekomst nodig denken 

te hebben. Daarna scoren hulp bij tuinonderhoud en hulp bij klussen het hoogst. 

Vervoersvoorzieningen en huishoudelijke hulp zijn op dit moment de meest gebruikte diensten. 

De zorgvoorzieningen die deelnemers het meest missen zijn: uitleen/verkoop hulpmiddelen (krukken, rolstoel, 

etc.), een huisartsenpost, een zorgloket/zorgcoördinator, een vrijwilligerscentrale, mogelijkheden voor 

ouderengymnastiek/sporten voor ouderen. Ook is er behoefte aan informatie over de mogelijkheden voor zorg- 

en welzijnsdiensten. 

 

Tot slot merken deelnemers op dat het moeilijk is om in de toekomst te kijken. Daarom was het op een aantal 

punten lastig de vragenlijst in te vullen. 


