
Geachte dames en heren, 

 

Graag wil van de mogelijkheid gebruik maken om de zorgen uit te spreken ten aanzien van de 

bezuinigingen in het ouderenwerk die Landstede Welzijn Dalfsen in de komende jaren zullen 

treffen. Iedereen weet dat er steeds meer ouderen komen. Er is een grote groep ouderen die 

zich prima redt en een belangrijke bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Echter een 

andere groep (4
e
 levensfase - 75+) is veelal kwetsbaar en afhankelijk. Dit zijn ongeveer 1700 

ouderen, waarvan meer dan de helft nog zelfstandig woont.  

Juist voor deze groep wordt het toekomstige welzijnswerk (Welzijnswerk Nieuwe Stijl), wat 

inzet op de zogenaamde zachte waarden steeds essentiëler. Met zachte waarden bedoelen we 

afhankelijkheid, kwetsbaarheid en zorg. Dit vraagt een andere houding van de professional, 

nl. het welzijnswerk achter de voordeur brengen, zoeken naar de vraag achter de vraag en het 

verkennen van de wensen en behoeften om daarna te zoeken naar oplossingen. Voorbeelden 

die op dit gebied reeds gerealiseerd zijn: 

- Mantelzorgondersteuning– momenteel ruim 170 mantelzorgadressen: opsporen, 

begeleiden, ondersteunen en emanciperen van mantelzorgers  

- Rouwproject – nog steeds neemt 1 op de 3 aangeschreven personen deel aan dit 

project, waarin lotgenotencontact het uitgangspunt is 

- persoonlijk aanreiken informatieblad WjWj aan alle 65+ ers - 3900 

- klussendienst –nieuwe activiteit - binnen een half jaar zijn al ongeveer 40 klussen door 

vrijwilligers uitgevoerd 

- bezoek aan nieuw ingekomen ouderen – de “Dalfser Kracht” zit in snel persoonlijk 

contact, nieuw ingekomenen worden door vrijwilliger thuis bezocht en waar wenselijk 

toegeleid naar vrijwilligerswerk of andere organisaties 

Dit is nog maar een begin, we achten het wenselijk om in te zetten op meer dagbesteding voor 

ouderen, respijtzorg, project eenzaamheidsbestrijding, ombouwen SAT(tweejaarlijks 

adviserend huisbezoek) naar persoonlijke begeleiding op maat, thuisadministratie, 

maatjesproject “help een buur”. Door de reeds uitgevoerde bezuinigingen in de AWBZ 

kunnen kwetsbare ouderen niet of nauwelijks nog terugvallen op voorzieningen, wordt de 

financiële draagkracht beperkt en is het netwerk niet meer vanzelfsprekend, maar dient 

georganiseerd te worden. Genoemde projecten worden ontwikkeld om kwetsbare ouderen te 

ondersteunen dus als u hierop bezuinigt, bezuinigt u op kwetsbaarheid. 

Het wegvallen van voorzieningen en dreigende vereenzaming vraagt om versterking van de 

sociale cohesie. En juist wij, als plaatselijke welzijnsorganisatie (wij hebben ruim 3900 

ouderen in beeld), zijn als geen ander in staat om dit te organiseren en te versterken. Wij doen 

dit door meer dan 400 vrijwilligers aan te sturen, te coachen en te begeleiden. Deze ruim 400 

vrijwilligers worden gemiddeld 35 uur ingezet, totaal is dat ruim 14000 uur per jaar. 90% van 

de vrijwilligers is zelf 65+ er. U begrijpt dat dit de samenleving enorm veel oplevert. Dit is 

niet in geld uit te drukken, maar onbetaalbaar is het zeker. 

Landstede Welzijn Dalfsen weet wat er in de kernen speelt, brengt mensen bij elkaar, biedt 

handvatten om vorm te geven aan de leefbaarheid. Voorbeeld hiervan is de wijkondersteuning 

in de vijf kernen waarvoor de basis inmiddels is gelegd. Doorontwikkeling hiervan is 

noodzakelijk zodat iedereen aangesproken wordt om “mee te blijven doen”en zo lang 

mogelijk deel te blijven nemen aan de maatschappij, zodat niemand buiten de boot valt. 

Willen we door deze prachtige vorm van samenwerken en verbinden het “mensen bij elkaar 

brengen” doorzetten, dan zullen we nog meer locale verbindingen moeten gaan leggen. Dit 

vraagt menskracht en financiële middelen. 

10% bezuinigen betekent 10% minder ondersteuning van vrijwilligers van klussendienst, 

rouwproject, mantelzorgers, en al die andere vrijwilligers die structureel of incidenteel ingezet 

worden. Ook betekent dit dat het Welzijnswerk Nieuwe Stijl en het wijkgerichte werken niet 



optimaal doorontwikkeld kunnen worden. Bezuinigen maakt ook dat er minder ingezet kan 

worden op de “Zilveren Kracht” (ruim 2000 inwoners tussen de 65 en 75 jaar die wat kunnen 

betekenen voor de maatschappij)– ouderen die actief ingezet kunnen worden waar dat nodig 

en mogelijk is.  

Welzijnswerk Nieuwe Stijl vraagt professionele inzet en kost geld, maar levert ook veel op.  

Het levert een samenleving op waarin jong en oud de verantwoordelijkheid voor elkaar 

nemen, voor elkaar zorgen en er voor elkaar willen zijn. Dit is het uitgangspunt van de WMO 

en hieraan willen we optimaal vorm blijven geven. Dan zal dit een samenleving opleveren 

waar het voor u en mij, voor ons allemaal, goed ouder worden is. 

 

 


