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Kwalitatief onderzoek Gezond Samen Leven MLW januari 2019 

Doet u mee? Of kent u iemand die graag mee zou willen doen? Wij zijn op zoek naar 8 tot 10 

personen, vanaf 65 jaar die thuiswonen en die mee willen doen aan een kwalitatief onderzoek 

in de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal in januari 2019.  U kunt zich via de mail of per 

telefoon aanmelden en/of vragen stellen. 

Contactpersoon Karenanna Knopper kknopper@zorgbelanglimburg.nl Tel: 0627042237 

De locatie wordt na aanmelding z.s.m.bekend gemaakt. 

Uw reiskosten worden vergoed. 

 

Wanneer: 

 Bijeenkomst Weert, locatie gemeentehuis? maandag 7 januari 11.00 – 15.00 uur incl. 

lunch 

 Bijeenkomst Nederweert, locatie gemeentehuis of een sociaal cultureel centrum? 

woensdag 9 januari lunch 11.00- 15.00 uur incl. lunch 

 Bijeenkomst Leudal, locatie gemeentehuis een sociaal cultureel centrum? maandag 14 

januari 11.00- 15.00 uur inclusief lunch 

  

Wat gaan we doen? 

Het doel van de bijeenkomst is tweeledig: 

 Het krijgen van inzicht in het actuele welbevinden van een brede 

vertegenwoordiging van ouderen (> 65) in de gemeente Weert, Nederweert en 

Leudal. Het horen van persoonlijke ervaringen, wensen en behoeften binnen de 

sociale en maatschappelijke context waarin zij leven en in het perspectief van het 

ouder worden. 

 Het formeren van een vaste groep bewoners die hun commitment uitspreken om op 

regelmatige wijze deel te nemen aan burgerraadplegingen. De rol van deze groep 

zou op termijn kunnen zijn: het uitbrengen van adviezen (gevraagd en ongevraagd) 

over actuele vraagstukken rondom ondersteuning en zorg voor ouderen. 

 

 

Indeling van de dag: 8-10 burgers per onderzoek, per gemeente 

Tijdsduur Programma onderdeel 

10.45 uur Ontvangst met koffie/thee en vla 

11.00 uur Welkom. Korte introductie 
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11.05 uur Kennismaking: Deelnemers vertellen over hun ervaringen 

met betrekking tot zelfstandig thuis wonen en 

zelfredzaamheid en welbevinden. Insteek: Wat vindt u 

belangrijk bij/ wat is voor u van waarde in het ouder zijn/ 

worden? Algemeen en In relatie tot langer thuiswonen. 

12.20 uur LUNCH  

(uitreiken van het werkboekje PG ter inspiratie 

en filteren van topics (overstijgende problematiek/thema’s ) 

die uit de persoonlijke gesprekken naar voren zijn gekomen. 

12.45 uur Gemeenschappelijke thema’s  in relatie tot langer thuis 

wonen 

Uitgeschreven op de flipover:  

Interactie in de groep: elkaar aanvullen, lerend, 

objectiverend. Door deze interactie ontstaat verdieping én 

verbreding van het onderwerp 

13.45 uur Korte pauze (alleen indien nodig) 

14.00 uur Formuleren van ervaren knelpunten, wensen en behoeften en 

oplossingen 

 In relatie tot langer thuis wonen 

 Algemeen  

  

Afrondvraag: 

Op welke manier zou u betrokken willen worden bij het 

vervolg? 

14.45 uur Einde  

15.00 -1520 uur  Organisatoren: Evaluatie en afspraken over verslaglegging 

etc.  
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Informatie over Gezond Samen Leven: 

 

Ten opzichte van het landelijk gemiddelde is er een sterke vergrijzing in de regio Weert. 

Er zijn meer ouderen van 65 tot 75 én meer 75+ers. Ook maken in de regio Weert 

inwoners meer dan gemiddeld gebruik van de bestaande zorg. Op basis van deze cijfers 

én omdat voor de groep ‘(toekomstige) ouderen’ samenwerking tussen organisaties een 

grote toegevoegde waarde heeft is het programma Gezond Samen Leven opgestart.  

 

Negen partners hebben zich verbonden aan Gezond Samen Leven. Land van Horne, Meditta, 

SJG Weert, Vincent van Gogh, Gemeente Weert, Burgerkracht, Wonen Limburg, Punt 

Welzijn én CZ. Deze partners zien het als belangrijkste uitdaging dat ‘(toekomstige) ouderen’ 

langer gezond thuis blijven wonen. Met het programma ‘Gezond Samen-leven’ willen ze een 

nieuwe manier van samenwerking gaan vormgeven voor de toekomst. Hoe die samenwerking 

en uit gaat zien en welke projecten opgepakt gaan worden dat moet nog worden bepaald.  

 

Werkwijze afstemmen 

De bedoeling is dat alle deelnemende organisaties de zorg samen met de inwoners en met 

elkaar gaan opzetten zodat ouderen passende ondersteuning thuis krijgen. Gezond Samen 

Leven richt zich vooral op ouderen zodat die zo lang mogelijk gezond thuis kunnen blijven 

wonen. Daarbij geldt het vertrekpunt: ‘Zelf als het kan, (tijdelijk) ondersteund waar nodig’.  

 

Grote knelpunten in beeld  

De organisaties zijn op dit moment bezig om de grootste knelpunten voor de toekomst in 

beeld te brengen. Dat doen ze door in gesprek te gaan met (toekomstige) ouderen en met 

professionals die met ouderen werken. Ook wordt er gekeken naar de kosten die 

samenhangen met de zorg voor ouderen. Begin 2019 wordt al deze informatie naast 

elkaar gelegd en wordt de keuze gemaakt welke knelpunten als eerste worden opgepakt. 

De aanpak van Gezond Samen Leven is gericht op de toekomst. Het moet een aanvulling 

worden op de vele sterke initiatieven die de regio Weert al kent om de gezondheid van 

inwoners te verbeteren. Alle inwoners en organisaties in de gemeenten Weert, 

Nederweert en Leudal zijn welkom om een bijdrage te leveren aan het programma 

Gezond Samen Leven.  

 

www.gezondsamenleven.nl   

 

 

 

 

http://www.gezondsamenleven.nl/

